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 لعميد الكليةالتوصيف الوظيفى 
 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 

 عميد الكلية المسمى الوظيفي 
الغرررررر الرئيسرررري مررررن 

 الوظيفة

بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية والمالية 

واإلدارية فى حدود السياسات التي يرسمها مجلس 

الكلية وفقا ألحكام القوانين واللوائح  ومجلسالجامعة 

 والقرارات

 قيادى الفئة

الجهرررة المسرررئولة عرررن 
 الوظيفة 

 رئيس الجامعة 

المسرررررررلولية المترتبرررررررة 
 على األخطاء

 ومباشرة كاملة مسؤولية

 به المناطة المهام مجال في كاملة صالحيات حدود الصالحيات
  المهام داءأل هزةجم للعمل هادئة إستقبال غرفة ظروف العمل

األدوات واآلالت 
 واألجهزة 

 –تليفون أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوترمزود باالنترنت
 استقبال كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس جهاز

 .-وانتظار
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( من القانون 43يعين عميد الكلية طبقا لنص المادة )- التعيينشروط 

تي تنص لات وابشأن تنظيم الجامع 1972لسنة  49

على"يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو 

المعهد التابع للجامعة من بين األساتذة العاملين 

وفى حالة عدم  بهالمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد 

وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد ،لرئيس الجامعة أن 

يندب أحد األساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة 

م بعمل عميد الكلية وله أن يندب أحد اللقي للجامعة

األساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام 

 بعمل العميد "

 خبرة علمية فى مجاالت االبحاث العالمية.-
 معلرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة-
 التدريب: -

 IWA2 ISO9001,2008المعرفة التامة بالمواصفات العالمية
رارة \ية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االدبتدري دورات-

 الحديثة 

 
 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 

 الواجبات 

 الشؤون اإلدارية والمالية:

علةةةن يم ةةة ه شةةةعوة  وليةةةسعته وتةةةتر رلرةةةاي  ويم  ةةة    لرليةةة   ولإلشةةة ل  جملةةةل ليةل ةةة  رئاسةةة  -1
 عايل.يل ه ليطب ق يتلئح وأة م  جملل ليتع

 يم      لرلت جملل لجلامع  ف ما يتعلق بايةل  . -2

 علن إعسلد لخلط  لإلسرتلي ج   يلةل   ومتابع  يم   ها. لإلش ل  -3

 ولملاي   وليثقاف  .ولإلدلري   ليتعل م   وليبحث  علن إدلره شعون ليةل    لإلش ل  -4

 يطتي  ليةل   إدلرياً وأكادمي اً وحبث اً . -5
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 ةل   دلخل وخارج لجلامع .ي ات ليمر ق ويطتي  عال -6

 .وليبحث   ولإلدلري  ولملاي   متطلبات ليةل   ليتعل م   لعلن يتفري ك لإلش ل  -7

 ألكادمي   ومسرلء ورؤساء ليتحسلت ليتابع  ي .أدلء وكالء ليةل   ورؤساء لأل رام ليقتمي  -8

 علن ممتلةات ليةل   ليثابت  ولملمقتي . لحملاف   -9

 اري يلةل   ويم    يتص اي .شلالستيمر ق أعمال لجمللل  -10

 ليعمل علن يمم   ويعزيز لملتلرد لملاي   لي لي   يلةل   وحترني صترهتا لي هم  . -11

 لإلش ل  علن ختط ط وإعسلد م زلة   ليةل  . -12

 يشة ل ليلجان ليالزم  ألدلء أعمال ليةل  .  -13

يف ليةل ةة  ثةةو حوليب لألكةةادميو ولإلدلريسةةري ليسرلسةة  ولألدلء  نيق يةة  دوري شةةامل عةة إعةةسلد -14
 رئ ل لجلامع  . إىل  رفع و 

لي فع ي ئ ل لجلامع  بماًء علن ما يصل  من رؤساء لأل رام أو ما يالح تة  عن كل مةا يقةع  -15
مةةن عتةةت ه لةة  ليتةةسريل ومةةن يف حةمةة  مةةن إخةةالل بايتلربةةات لملطلتبةة  أو أي  اي ةةات 

 أخ ى. 

 يةل   وفقاً يألة م  وليلتلئح.لرتيب لي فع باملرائل ليتأديب   ف ما يتعلق بايطلب  ومم -16

 ليق ام مبا ي تض  إي   جملل ليةل   من مهام .  -17

 متث ل ليةل   دلخل لجلامع  وخاررها.  -18

 يم    ما يةل   ب  جملل لجلامع  أو مسي ها.  -19

 الشؤون األكاديمية والتعليمية : -
   .ميألكادلإلش ل  علن سري ليعمل   ليتعل م   ويم    خططها ويطتي  ب لجمها ل -1

 يطب ق ة ه ويتلئح لجلتده وليتقتمي ولالعتماد لألكادميو. -2

 لإلش ل  علن  تلف  ليمشاطات ليطالب   بايةل  . -3

 دلخل ليةل  .ولالةتباط وضبط ليم ام  ،لالمتحاةاتأدلء  م ل ب  -4

 يشج ع إر لء ليبحتث يف ختصصات ليةل   لملختل  . -5

    دلخل لململة  وخاررها.ميعل  ليعمل علن إ ام  رولبط أكادمي   مع معسرات -6

 لإلش ل  علن لستقطاب أعتاء ه ل  ليتسريل بايةل  . -7

 لإلش ل  علن يطب ق لخلطط وليربلمج ليسرلس   يف ليةل  .  -8
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إعسلد يق ي  يف هناي  كل عام رامعو عن شلتن ليةل   ليعلم   وليتعل م   ولإلدلرية  ولملل ة  ويتتةمن هة ل ليتق ية  ع ضةا 

  ومرتتى أدلء ليعمةل اةا وشةلتن ليسرلسة  ولالمتحاةةات وةتائجهةا وب ةان ليعقبةات لية  لعرتضة   ليةل ألور  ليمشاط

ليتم  ةة  وعةة ق لملقرتحةةات بةةاولتل لملالئمةة  ويعةةر هةة ل ليتق يةة  علةةن جملةةل ليةل ةة  إلبةةسلء ليةة أي بشةةأن يتطلةة  يع ضةة  

 علن جملل لجلامع . 

 :العميد مسلوليات

إىل ألكادمي ة  ورفةع ليتتصة   بتع  ةمهه  رام لاء لألوكالء ليةل   ورؤس لخت ار -1
 لجلامع . رئ ل

حماضةة  لرتماعةةات جمةةايل لأل رةةام، ويةة  لوةةق يف لالعةةرتلق علةةن  لملصةةاد   -2
 عش ه يتماً من ياريخ وصتهلا إي  . 15علن   لرلهتا خالل 

 يم    يتص ات جملل ليةل  . -3

 ةةة  وفقةةةاً لباية ليقةةة لرلت ليسلخل ةةة  ليةةة  يقتتةةة ها حرةةةن سةةةري ليعمةةةل إصةةةسلر -4
 يألة م  وليلتلئح.

لأل رةةةام  وكةةةالء ليةل ةةة  ورؤسةةةاءيقةةةاري  لألدلء ليةةةتل  و ليةةة  يعةةةسها  لعتمةةةاد -5
 .ممرتب ههبشأن ومسي و لإلدلرلت وليتحسلت لإلدلري  

ولالسةةتثمائ   ملمرةةتيب ليةل ةة  مةةع  ولالضةةط لري مةةمح لإلرةةازه ليعاديةة   لعتمةةاد -6
 ا يلم ام. ني وفقً لولملت عماده شعون أعتاء ه ل  ليتسريل  إبالغ

 ي تير صالح اي  وفًقا يلتتلبط ويتلئح ليعمل لجلامع  . -7

 ا يألة م  وليلتلئح.طلبات ليش لء وفقً  لعتماد -8

 ليةل  . علن مرتتى ليلجان لملختل   يشة ل -9

 لعتماد يقاري  يقتمي لألدلء لمل فتع  إي   من وحسلت ليةل  .  -10

 م زلة   ليةل  .  نل   ملعتماد ليص   علن متطلبات ليعمل يف لية -11
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 ليتتص   بايتةل ف بايعمل خارج ليسولم لي مسو ملمرتيب ليةل  . -12

ليتتصةةةةةة   حبتةةةةةةتر ممرةةةةةةتيب ليةل ةةةةةة  ليةةةةةةسورلت ليتسريب ةةةةةة  دلخةةةةةةل لجلامعةةةةةة   -13
 وخاررها.

 ليتتص   بايتمسيس يعتت ه ل  ليتسريل بعس لةتهاء لخلسم .  -14

 ليتتص   بايتعا س مع عتت ه ل  ليتسريل بعس يقاعسه.  -15

متلفق  جملل ليقره لملختص علن يأر ل  بتل طايب ليسرلسات  دلعتما -16
 . ليعل ا علن أال يتجاوز مسه ليتأر ل فصلني درلس ني

لعتمةةةاد متلفقةةة  جملةةةل ليقرةةةه لملخةةةتص علةةةن حةةة   طايةةةب ليسرلسةةةات  -17
 ليعل ا مج ع مق رلت لي صل ليسرلسو. 

 لملتلفق  علن حتتيل ليطايب من خارج لجلامع  يلةل  .  -18

 ن حتتيل ليطايب إىل ليةل   من كل   أخ ى. لفق  علملتل -19

 لملتلفق  علن حتتيل ليطايب من ختصص إىل ختصص أخ  دلخل ليةل  .  -20

 لملتلفق  علن ليرماح يلطايب بايسرلس  كطايب زلئ .  -21
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 كيل الكلية لشئون التعليم والطالبلو التوصيف الوظيفى 

 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 
 ل الكلية لشئون التعليم والطالبيوك ي المسمى الوظيف

الغرررر الرئيسرري 
 من الوظيفة

هو  1972لسنة 49( من الالئحة التنفيذية للقانون 35طبقا لنص المادة)

عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على سير العملية التعليمية للطلبة 

ي في مرحلة الدراسات الجامعية، وتنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة ف

ت شؤون الطلبة والخدمات التعليمية المساعدة وتحقيق األهداف المجا

 المحددة لها. 

 قيادى الفئة

الجهررة المسررئولة 
 عن الوظيفة 

 عميد الكلية

المسررررررررررررررررررررلولية 
المترتبررررررة علررررررى 

 األخطاء

 ومباشرة كاملة مسؤولية

حرررررررررررررررررررررررررررررررررردود 
 الصالحيات

 به المناطة المهام مجال في كاملة صالحيات

 و المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة بالقإست ةغرف ظروف العمل

األدوات واآلالت 
 واألجهزة 

 جهاز –تليفون أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت
  .وانتظار استقبال كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس

في  ي تنصوالت 1972لسنة  49( من القانون 47طبقا لنص المادة رقم ) - التعيينشروط 

الفقرة األخيرة منها على"ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو 

المعهد بقرار من الجامعة بناء على ترشيح العميد ،وذلك لمدة ثالث سنوات 

 خبرة علمية فى مجاالت االبحاث العالمية.- قابلة للتجديد مرة واحدة"
 معلرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة-
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 دريب:الت -
 IWA2 ISO9001,2008المعرفة التامة بالمواصفات العالمية

 رارة الحديثة\دورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االد-
 المهارات:

 القدرة على الدراسة والتحليل وتقدير المواقف والحكم عليها-
 القدرة على االدارة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين  -

 ت خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:امعلوم: ثانياً 
 الواجبات 
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 لإلش ل  علن يم    ليلتلئح وليقتلعس ليتم   ي  يالئح  ليسرلسات ولالختبارلت يلم حل  لجلامع  . -1

  ليتحسلت ليتابع  يلشعون ليتعل م  علن  لإلش ل  -2

ق مةةةع ليةل ةةةات  يتمرةةةلو يف لأل رةةةام لألكادمي ةةة  يلطلبةةة    ول ليسرلسةةة لعلةةةن إعةةةسلد لجلةةةس لإلشةةة ل  -3
 .وجلم  لجلسلول ليسرلس   لألخ ى بايتعاون مع عماده ليقبتل وليترج ل

 بايتمر ق مع لأل رام. علن يتزيع ليطلب  علن أ رام ليةل   لملختل   لإلش ل  -4

لإلش ل  علن سري لالمتحاةات ليمهائ   ويشة ل جلاهنا، وذيك بايتمرة ق مةع لأل رةام لألكادمي ة   -5
 ج ل.روليت وعماده ليقبتل

 لإلش ل  علن يطب ق ضتلبط ليقبتل وليتحتيل من ليةل   وإي ها وبني لأل رام لألكادمي  . -6

 لإلش ل  علن أعمال جلم  ليشعون ليطالب   وجلان ليمشاطات لليطالب  . -7

 رئاس  ليلجان ليتابع  يلتكاي  ورفع يقاري ها إىل لجلهات لملعم  .  -8

   .سليسرللإلش ل  علن عمل   معادي  لملق رلت  -9

لإلش ل  علن طلبات ليتأر ل ولالعت لر عةن ليسرلسة  وكة يك عمل ةات لوة   ولإلضةاف  يطلبة   -10
 م حل  ليسرلسات لجلامع   وفقاً يألة م  وليق لرلت ليصادره ا ل لخلصتص.

 لإلش ل  علن إعسلد  تلئه لو مان، و تلئه لخل جيني. -11

 لإلش ل  علن فعاي ات لألسبتع ليتع ي و بايةل  . -12

 وإرشاد  ليطلب  وحل ليقتايا لملتعلق  بايتحص ل لألكادميو. يتر   -13

يقةةسمي يقةةاري  دوريةة  يعم ةةس ليةل ةة  عةةن سةةري ليعمةةل بايتحةةسلت ليتابعةة  يةة  وفقةةاً يلمهةةام لملماطةة  بةة ،  -14
 وليصعتبات لي  يتلرهها.

 ليتمر ق  مع وحسلت ليةل   يف لجملاالت ذلت ليعال  . -15

 خصص  بايتكاي  وب لجمها وفقاً يلتلئح ولألة م . ملعهس للإلش ل  علن ليشعون لملاي   ولي -16

 ليق ام بأعمال أماة  جملل ليةل  . -17

 متابع  حتسيث مت ع ليةل   ف ما خيص وكايت  وليتحسلت لإلدلري  ليتابع  هلا.   -18

 يم    ما يةل   ب  عم س ليةل   من أعمال. -19

رج ليةل ةةة  يتطلةةةة  امةةةن خةةةة درلسةةة  مقرتحةةةات لأل رةةةةام يف شةةةأن ليمةةةةسب يلتةةةسريل ولالمتحاةةةةةات  -20
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  .34.يع ضها علن جملل ليةل  

  لألش ل  علن متابع  يسريل لملق رلت ليقتم   وليرتب   ليعرة ي  ىف ليةل  .  -21

 .لألش ل  علن شلتن ليطالب ليتلفسين  -22

 .إعسلد ما يع ق علن لملعمت  ليعلمو ليرمتي يلةل   ف ما خيص     -23

 :بالطالوكيل الكلية لشئون التعليم و مسلوليات

 .وفقاً يلتلئح ولألة م  ليطلب  عن لي صل ليسرلسو لملتلفق  علن لعت لر -1

 .وفقاً يلتلئح ولألة م  حتتيل ليطلب  من ختصص إىل آخ لملتلفق  علن  -2

 لعتماد لجلسلول ليسرلس   لملقسم  من لأل رام لألكادمي   بايةل  . -3

 يشة ل ولعتماد جلان ليمشاطات ليطالب   بايةل  . -4

عةةةةةسد ليطلبةةةةة  يف ليشةةةةةعب بايتمرةةةةة ق مةةةةةع لأل رةةةةةام لملعم ةةةةة  وعمةةةةةاده ليقبةةةةةتل  زيةةةةةادهإ ةةةةة لر  -5
 وليترج ل.

لملتلفقةة  علةةن طلبةةات ليتمسيةةس وإعةةاده ليق ةةس ولالختبةةارلت ليبسيلةة  حرةةب ليلةةتلئح لملم مةة   -6
 ي يك.

 لعتماد  تلئه لو مان ولي فع اا حرب ليلتلئح ولألة م . -7

  ذيك وفقاً يلتلئح ولألة م .ىلار  إليب  يف  تايا لألع لر ليطالب   حرب لو -8

 لخت ار مش يف ليتحسلت ولأل رام ليتابع  ي  وليتتص   بتع  مهه. -9

  اطب  لجلهات ذلت ليعال   دلخل لجلامع  يف لختصاص وةطاق عمل ليتكاي . -10

وفقةةةةاً يف وكايةةةة  ليةل ةةةة  ووحةةةةسلهتا ليقةةةة لرلت ليسلخل ةةةة  ليةةةة  يقتتةةةة ها سةةةةري ليعمةةةةل  إصةةةةسلر -11
 ح.يألة م  وليلتلئ

 لر فتح شعب رسيسه بماء علن طلب لأل رام لملعم  .  إ  -12
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 العليا والبحوثالدراسات كيل الكلية لشئون لو التوصيف الوظيفى 

 
 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 

 العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات  المسمى الوظيفي 
الغررررررر الرئيسررررري مرررررن 

 الوظيفة

لسنة 49لتنفيذية للقانون ائحة ( من الال35طبقا لنص المادة)
باإلشراف على سير هو عضو هيئة التدريس المكلف  1972

البحثية لطلبة الدراسات العليا و العملية التعليمية واألكاديمية 
 في الكلية والوحدات التابعة له

 قيادى الفئة

الجهررررة المسررررئولة عررررن 
 الوظيفة 

 عميد الكلية

المسلولية المترتبة على 
 األخطاء

 ومباشرة كاملة ةؤوليسم

 به المناطة المهام مجال في كاملة صالحيات حدود الصالحيات
 و المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة إستقبال غرفة ظروف العمل

 –تليفون أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت األدوات واآلالت واألجهزة 
 ستقبالا اسير ك – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس جهاز

  .وانتظار

والتي  1972لسنة  49( من القانون 47طبقا لنص المادة رقم ) - التعيينشروط 

تنص في الفقرة األخيرة منها على"ويكون تعيين الوكيل من بين 

أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من الجامعة بناء على ترشيح العميد 

 حدة"،وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة وا

 خبرة علمية فى مجاالت االبحاث العالمية.- 
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 معلرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة-
 التدريب: -

 IWA2 ISO9001,2008المعرفة التامة بالمواصفات العالمية
رارة \دورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االد-

 الحديثة
 المهارات:

 المواقف والحكم عليها تقديرالقدرة على الدراسة والتحليل و -
 القدرة على االدارة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين  -

 
 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 

 الواجبات 

 يم    ومتابع  س اس  ليةل   يلسرلسات ليعل ا. -1

 لإلش ل  علن يطتي  وم لرع  ش وط ليقبتل بايسرلسات ليعل ا. -2

  ات ليسرلسات ليعل ا يف ليةل   ولختبارلهتا وجلاهنا.للن عملإلش ل  ع -3
 ليتمر ق  مع وحسلت ليةل   يف مج ع لجملاالت ذلت ليعال  . -4

 رئاس  ليلجان ليتابع  يلتكاي  ورفع يقاري ها إىل لجلهات لملعم  . -5

لإلشةةةةةة ل  علةةةةةةن فعاي ةةةةةةات ليربةةةةةةةامج ليتع ي ةةةةةةو يطلبةةةةةة  ليسرلسةةةةةةات ليعل ةةةةةةا، ومتابعةةةةةة   -6
 يم   ه.

 .ليعلموويطتي   سرلت ليةل   يف جمال ليبحث  ةشاطاتن لع ل  لإلش -7

ووضةةةةةةع آي ةةةةةةات يم  ةةةةةة ها وخطتهةةةةةةا لإلشةةةةةة ل  علةةةةةةن يطةةةةةةتي  إسةةةةةةرتلي ج   ليبحةةةةةةتث  -8
 يف ليةل  

لإلشةةةةةةة ل  علةةةةةةةن يةةةةةةةتفري ليةةةةةةةسعه لملةةةةةةةادي يلبحةةةةةةةتث مةةةةةةةن لجلامعةةةةةةة  ومةةةةةةةن لجلهةةةةةةةات  -9
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 ليتمتيل   خاررها.
  ليتةةةةةةسريل لةةةةةةاء ه لسةةةةةةتقبال ومتابعةةةةةة  لحت ارةةةةةةات لأل رةةةةةةام مةةةةةةن ليبةةةةةةاحثني وأعتةةةةةة -10

 لملختل  . ولملع سين يف ليتخصصات

 ليةل   يف لخلارج. مبعتثن لإلش ل  علن متابع  أحتلل  -11
 لستقبال مل ات طلب  ليسرلسات ليعل ا لملتقسمني  -12

وكةةةةةةةة يك  ،ليسرلسةةةةةةةة عةةةةةةةةسم لإلشةةةةةةةة ل  علةةةةةةةةن طلبةةةةةةةةات ليتأر ةةةةةةةةل ولالعتةةةةةةةة لر عةةةةةةةةن  -13
لت ر ليقةةةةةةةةةة لعمل ةةةةةةةةةةات لوةةةةةةةةةة   ولإلضةةةةةةةةةةاف  و ةةةةةةةةةةتلئه لو مةةةةةةةةةةان  وفقةةةةةةةةةةاً يألة مةةةةةةةةةة  و 

 ليصادره ا ل لخلصتص يطلب  ليسرلسات ليعل ا.

ليتمرةةةةةة ق مةةةةةةع عمةةةةةةاده ليبحةةةةةةث ليعلمةةةةةةو يف لجلامعةةةةةة  وم كةةةةةةز ليبحةةةةةةتث يف ليةل ةةةةةة   -14
ولملعسرةةةةةةةات ليبحث ةةةةةةة  لألخةةةةةةة ى ف مةةةةةةةا يتعلةةةةةةةق بةةةةةةة ر لء ليبحةةةةةةةتث ولوصةةةةةةةتل علةةةةةةةن 

 دعه هلا.

 شج ع إةشاء ك لسو علم   متم زه، أو م لكز مت ز حبث  .ي -15

 ةةةةس ليةل ةةةة  عةةةةن سةةةةري ليعمةةةةل بايتحةةةةسلت ليتابعةةةة  يةةةة  وفقةةةةاً ميةةةة  يعيقةةةةسمي يقةةةةاري  دور  -16
 ، وليصعتبات لي  يتلرهها. ب  طايلمهام لملم

 . يتكايت لإلش ل  علن ليتحسلت ليتابع   -17

ذلت لختصةةةةةةةةةةاص  متضةةةةةةةةةةتعاتمةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةال إي ةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن لإلشةةةةةةةةة ل  علةةةةةةةةةةن يم  ةةةةةةةةةة   -18
 بايسرلسات ليعل ا وليبحث ليعلمو.

وليتحةةةةةةسلت لإلدلريةةةةةة  ليتابعةةةةةة   كايتةةةةةة متابعةةةةةة  حتةةةةةةسيث مت ةةةةةةع ليةل ةةةةةة  ف مةةةةةةا خيةةةةةةص و  -19
 هلا. 

 يم    ما يةل   ب  عم س ليةل   من أعمال. -20
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 :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مسلوليات

 مع عماده ليسرلسات ليعل ا يف لجلامع  ف ما خيص طلب  ليسرلسات ليعل ا. ليتمر ق -1

 ةتائج لالمتحاةات يلسرلسات ليعل ا. لعتماد -2

 تل ةةةا و ليبحةةةتث ليعلم ةةة  ىف ليةل ةةة  بمةةةاء علةةةن ل رتلحةةةاعلسةةةات ليإعةةةسلد خطةةة  ليسر  -3
جملةةل لأل رةةام وليلجةةان لملختصةة و متابعةة  يم  ةة  هةة ه لخلطةة  ىف لأل رةةام لملختل ةة  

 بايةل  

ليق لرلت ليسلخل   لي  يقتت ها حرن سري ليعمل يف وكاي  ليةل   ووحسلهتا  إصسلر -4
 وفقاً يألة م  وليلتلئح.

 .ليتكاي أدلء ممرتيب  يقتمي -5

 ليص   من م زلة   وعهسه ليتكاي  وفقاً يلتلئح لملم م . إ  لر -6

األشررراف علررى شررئون النشررر العلميررة فررى الكليررة ومتابعررة تنفيرر   -7
 السياسة المرسومة فى ه ا الشأن.

اقتراح تنظيم الملتمرات والندوات العلمية فى الكليرة وترولى شرئون  -8
 العالقات الثقافية الخارجية.

 لتمر السنوي للكلية فيما يخصه.معلى ال رإعداد ما يعر  -9

األشررراف علررى شررئون المكتبررة واقتررراح الخطررة لتزويرردها  -10
 بالكتب والمراجع والدوريات        
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  لخدمة المجتمع وتنمية المجتمعوكيل الكلية لالتوصيف الوظيفى 

 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 
 جتمع منمية اللخدمة المجتمع وتوكيل الكلية  المسمى الوظيفي 

الغرررررر الرئيسرررري مررررن 
 الوظيفة

( ماان الالئحااة التنفيذيااة للقااانون 35طبقااا لاانص المااادة)

هاااو عضاااو هيئاااة التااادريس المكلاااف  1972لسااانة 49

باإلشراف بدراسة الخطط والبارامج التاى تكفال تحقياق 

 دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 قيادى الفئة

الجهرررة المسرررئولة عرررن 
 ة الوظيف

 الكلية عميد

المسرررررررلولية المترتبرررررررة 
 على األخطاء

 ومباشرة كاملة مسؤولية

 به المناطة المهام مجال في كاملة صالحيات حدود الصالحيات
  المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة إستقبال غرفة ظروف العمل

األدوات واآلالت 
 واألجهزة 

 –نتليفو  زأدوات مكتبية, جها, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت
 استقبال كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس جهاز

  .وانتظار

لسنة  49( من القانون 47طبقا لنص المادة رقم ) - التعيينشروط 

والتي تنص في الفقرة األخيرة منها  1972

على"ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو 

يح الجامعة بناء على ترش رئيس المعهد بقرار من

وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة  د،يالعم

  .واحدة"
 خبرة علمية فى مجاالت االبحاث العالمية. -
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 معرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة. -
 :التدريب -

 IWA2 ISO9001,2008المعرفة التامة بالمواصفات العالمية
رارة \ددورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب اال-
 لحديثةا

 :المهارات
 القدرة على الدراسة والتحليل وتقدير المواقف والحكم عليها-
 القدرة على االدارة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين  -

 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 
 الواجبات 

دور  والبررررامل الترررى تكفرررل تحقيررر لالشةةة ل  علةةةن لعةةةسلد ويم  ةةة  لخلطةةةط  -1
 امعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.جال

لالش ل  علن شلتن ليتحسلت ذلت طةابع خةاص بايةل ة  وليةد يقةسم خةسماهتا  -2
 أوبعر خسماهتا يغري ليطالب.

 لعسلد ويم    ب لمج ليتسريب لملهىن ولي ىن يلجمهتر. -3

يم ةةة ه لملةةةعمت لت وليمةةةسولت ليعلم ةةة  ولحملاضةةة لت ليةةةد يرةةةتهس  خسمةةة  لجملتمةةةع  -4
 ب ل .ييمم   لو 

إعةةةسلد ليتقةةةاري  وليتتصةةة ات يلمةةةعمت لت ليعلم ةةة  يلةل ةةة  بايمرةةةب  خلسمةةة  لجملتمةةةع  -5
 ويمم   ليب ل .

يم     ة لرلت لجمللةل لالعلةن يلجامعةات وجملةل لجلامعة  وجملةل خسمة  لجملتمةع  -6
 ويمم   ليب ل  ف ما يتعلق ب يك.
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  رئيس مجلس القسملالتوصيف الوظيفى 

 فة:ية بالوظمعلومات خاص –أواًل 
 رئيس مجلس القسم المسمى الوظيفي 

الغرررررررر الرئيسرررررري مررررررن 
 الوظيفة

لسرررنة 49( مرررن الالئحرررة التنفيذيرررة للقرررانون 42طبقرررا لرررنص المرررادة)
يشررررررف رئررررريس القسرررررم علرررررى الشرررررئون العلميرررررة واإلداريرررررة  1972

والمالية في القسم في حدود السياسات التي يرسمها مجلس الكليرة 
نين والقررارات المعمولويقردم للعميرد اام القرو ومجلس القسم وفقا ألحك

 تقريرًا عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية

 قيادى الفئة

الجهررررررة المسررررررئولة عررررررن 
 الوظيفة 

 رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية

المسررلولية المترتبررة علررى 
 األخطاء

 ومباشرة كاملة مسؤولية

 به المناطة مالمها لمجا في كاملة صالحيات حدود الصالحيات
  المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة إستقبال غرفة ظروف العمل

 –تليفون أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت األدوات واآلالت واألجهزة 
 استقبال كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس جهاز

  .وانتظار
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نص المادة رقم لم طبقا يعين رئيس مجلس القس-1 التعيينشروط 

والتى تنص على" 1972لسنة  49( من القانون 47)

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثالثة أساتذة 

فى القسم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، 

وال يسرى هذا الحكم فى حالة وجود أقل من ثالثة أقل 

 .من ثالثة أساتذة إذ تكون رئاسة القسم ألقدمهم

يعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة و -2    

مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيال للكلية أو المعهد 

 0، وذلك إذا وجد غيره من األساتذة

وفى حالة خلو القسم من األساتذة ، يقوم بأعمال -3

رئيس مجلسه أقدم األساتذة المساعدين فيه ، ويكون 

عهد مة أو الله بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلي

 إال عند النظر فى شئون توظيف األساتذة"

 خبرة علمية فى مجاالت االبحاث العالمية.-  
 معلرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة-
 التدريب: -

 IWA2 ISO9001,2008المعرفة التامة بالمواصفات العالمية
رارة \دورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االد-
 حديثةال
 مهارات:لا
 القدرة على الدراسة والتحليل وتقدير المواقف والحكم عليها-
 القدرة على االدارة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين  -
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 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 

 الواجبات 

 :رئيس القسم مهام

 اإلدارية والمالية:الشؤون  -1

ل  علةن يم ة ه شةعوة  وليةسعته وتةةتر   رةه ولإلشةرئاسة  جملةل ليق -1
 .ليةل  رلراي  ويم      لرلي  وإرسال حماض  رلراي  إىل عم س 

 امع .لجلحتق ق لألهسل  ولير اسات ليعل ا يف  -2
 ف ما يتعلق بايقره. ليةل  يم      لرلت جملل  -3
 لإلش ل  علن إعسلد لخلط  لإلسرتلي ج   يلقره ومتابع  يم   ها. -4
شةةةةةعون ليقرةةةةةه ليتعل م ةةةةة  وليبحث ةةةةة  ولإلدلريةةةةة   هعلةةةةةن إدلر لإلشةةةةة ل   -5

 ولملاي   وليثقاف  .
 لإلش ل  علن يطتي  ليقره إدلرياً وأكادمي اً وحبث اً.  -6
 .هايمر ق ويطتي  عال ات ليقره دلخل لجلامع  وخارر -7
متطلبةةةةةات ليقرةةةةةه ليتعل م ةةةةة  وليبحث ةةةةة   للإلشةةةةة ل  علةةةةةن يةةةةةتفري كةةةةة -8

 ولإلدلري  ولملاي  .
 ى لجلتده ويطتي    راهتا. ت رفع مرت لإلش ل  علن -9
  يم    ومتابع    لرلت جملل ليقره. -10
 . ليق ام مبا ي تق إي   من صالح ات من  بل عم س ليةل   -11
لي فةةع يعم ةةس ليةل ةة  كةةل مةةا يقةةع مةةن عتةةت ه لةة  ليتةةسريل ومةةن يف  -12
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 . حةم  من إخالل بايتربات لملطلتب  أو أي  اي ات أخ ى
ا يف ليقرةةه إىل عم ةةس ليةل ةة   ةةسةةات ليعليقةةسمي يق يةة  عةةن سةةري ليسرل -13

 . ليسرلسات ليعل ا يف هناي  كل عام درلسو وك ل و 
 :الشؤون التعليمية -2

لإلشةةةةة ل  علةةةةةن سةةةةةري ليعمل ةةةةة  ليتعل م ةةةةة   ويم  ةةةةة  خططهةةةةةا ويطةةةةةتي  ب لجمهةةةةةا  -1
 ليقره. يفلألكادمي   

 يطب ق ة ه ويتلئح لجلتده وليتقتمي ولالعتماد لألكادميو. -2
   بايقره. بليطال اطاتشمتلف  ليلإلش ل  علن   -3
 م ل ب  أدلء لالمتحاةات، وضبط ليم ام دلخل ليقره. -4
 لإلش ل  علن عمل   ليتطتي  لألكادميو يربلمج ليقره.  -5
شةةةةامل عةةةةن سةةةةري ليسرلسةةةة  ولألدلء لألكةةةةادميو ولإلدلري  سةةةةمتيإعةةةةسلد يق يةةةة   -6

 .ليةل  وليبحثو يف ليقره ورفع  إىل عم س 

 .                                                خيص ليعلمو ليرمتي يلةل   ف ما  لملعمت  إعسلد ما يع ق علن -7  

 رئيس القسم  مسلوليات

 علن كشت  ليسررات. لملصاد   -1
ليقةةة لرلت ليسلخل ةةة  ليةةة  يقتتةةة ها حرةةةن سةةةري ليعمةةةل بايقرةةةه وفقةةةاً  إصةةةسلر -2

 يألة م  وليلتلئح.
مع ةةة  لألخةةة ى علةةةن أعتةةةاء اعمةةةال لجلل ةةرتلح يتزيةةةع لحملاضةةة لت وليةةةسرو  ولأل -3

ه لةةةة  ليتةةةةسريل ليقةةةةائمني بايتةةةةسريل يف ليقرةةةةه وذيةةةةك يلعةةةة ق علةةةةن جملةةةةل 
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 ه ل  ليتسريل ألعتاءبص   بسل ليتعل ه  ليتتص  ليقره.
 ه ل  ليتسريل. ألعتاءيقاري  لألدلء ليتل  و  إعسلد -4
 .هاليتتص   حبتتر ممرتيب ليقره ليسورلت ليتسريب   دلخل لجلامع  وخارر -5

سلد مقرتحةةةات ليمةةةسب يلتةةةسريل مةةةن خةةةارج ليةل ةةة  بايمرةةةب  يلقرةةةه يلعةةة ق عةةةإ-6   
ليسرلسةةة  ليعل ةةةا وليبحةةةتث بايقرةةةه يلعةةة ق علةةةن    علةةةن جملةةةل ليقرةةةه. ل ةةةرتلح خطةةة  

  .جملل ليقره 
  .. متابع  يم      لرلت وس اس  جملل ليقره وليةل   وذيك ف ما خيص  7
  علةةن كةةل مةةا مةةن شةةأة  لملرةةا   ةةم ةةس ليةل. ح ةةا ليم ةةام دلخةةل ليقرةةه وإبةةالغ ليع8

  .حبرن سري ليعمل بايقره 
 . لألش ل  علن ليعاملني يف ليقره وم ل ب  أعماهله. 9

. إعةةةسلد يق يةةة  يف هنايةةةة  كةةةل عةةةام رةةةةامعو عةةةن شةةةلتن ليقرةةةةه ليعلم ةةة  وليتعل م ةةةة  10
دلء ولإلدلريةة  ولملاي ةة  ويتتةةمن هةة ل ليتق يةة  ع ضةةا ألورةة  ليمشةةاط يف ليقرةةه ومرةةتتى أ

ب  وشلتن ليسرلس  ولالمتحاةات وةتائجها وب ان ليعقبات لي  لعرتضة  ليتم  ة   لليعم
يتطلةةة    وعةة ق لملقرتحةةات بةةاولتل لملالئمةة  ويعةة ق هةةة ل ليتق يةة  علةةن جملةةل ليقرةةه

 يع ض  علن جملل ليةل  . 
. يبةةةني رئةةة ل جملةةةل ليقرةةةه جمللةةةل ليةل ةةة  ورهةةة  ة ةةة  جملةةةل ليقرةةةه عمةةةس ة ةةة  11

 ليةل  .   علن جمللة وض  بشألملرائل لملع
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 التوصيف الوظيف للوظائف األكاديمية
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 لعضو هيئة التدريس الوظيفي التوصيف

 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 
 عضو هيئة التدريس المسمى الوظيفي 
الغررررر الرئيسررري 

 من الوظيفة

 التفرغ للقيام بالدروس و المحاضرات الملية وأن يسهموا فى 
لوم واالداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة عتقدم ال

 واالشراف على المعامل.

  أعضاء  هيئة التدريس الفئة

الجهرررة المسرررئولة 
 عن الوظيفة 

 رئيس الجامعة

المسرررررررررررررررررررررلولية 
المترتبرررررررة علرررررررى 

 األخطاء

 ومباشرة كاملة مسؤولية

 به اطةالمن المهام مجال في كاملة صالحيات حدود الصالحيات
  المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة إستقبال غرفة روف العملظ

األدوات واآلالت 
 واألجهزة 

 جهاز –تليفون أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت
  .وانتظار استقبال كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس
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( من 66نص المادة لرقم)ليس طبقا يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدر  التعيينشروط 
 مايأتى:1972لسنة49 نالقانو 

أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى  .1
الوظيفة أو أن يكون حاصال  لالجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغ

من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به فى مصر 
األعلى للجامعات معادلة  سها المجلأو فى الخارج على درجة يعتبر 

 لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .2

 :تعيين المدرسين 

 49 ن( من القانو 67يعين مدرسا طبقا لنص المادة رقم )  نيشترط فيم
أن تكون قد مضت ست سنوات على األقل على حصوله على درجة 197لسنة

 0أو الليسانس أو مايعادلها سبكالوريو ال
فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعة 

منذ تعيينه -لهذا القانون فيشترط عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه
  0بواجباته ومحسنا أداؤها-معيدا أو مدرسا مساعدا

 نالريخ اإلعأال يزيد السن على أربعين عاما فى تا (1
 أال يقل التقدير فى الدرجة الجامعية األولى عن جيد (2

وتجرى المفاضلة بين المتقدمين من خارج الجامعة للتعيين في وظيفة مدرس 
 ا لما يلي:قطب

 يفضل األعلى تقديرا فى درجة الدكتوراه إن وجد •
 عند التساوي يفضل األصغر سنا •
 عند التساوي يفضل األحدث فى الحصول على درجة •

 هاالدكتور 
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عند التساوي يفضل من له أبحاث علمية منشورة فى مجال  •
 التخصص
 داخل الجامعة نتعيين األساتذة المساعدون م 

 ن( من القانو 69يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا طبقا لنص المادة لرقم)
 مايأتى:1972لسنة49
أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على األقل فى  (1

عة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها ضعات الخاإحدى الجام
أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى 

من هذا القانون مدة خمس سنوات على األقل بشرط أن يكون  66المادة 
على حصوله على  درجة  لقدمضى ثالث عشرة سنه على األق
قرر اإلعالن عن تلك تذلك إذا البكالوريوس أو الليسانس أو مايعادلها و 

 الوظيفة فى جامعة أخرى إقليمية

أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها  (2
 أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة

أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات  (3
 هيئة التدريس ومحسنا أداءها ءأعضا

 ة عخل الجامتعيين األساتذة من دا 

 1972لسنة49 ن( من القانو 70يتم تعيين األساتذة طبقا لنص المادة )
 ( حيث يشترط فيمن يعين استاذا مايأتى:69مع مراعاة حكم المادة )

أن يكون قد شغل وظيفة استاذ مدة خمس سنوات على األقل  (1
فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى 

ضت على حصوله على المؤهل ميكون قد من طبقتها أو أن 
من هذا القانون مدة عشر  66المنصوص عليه فى المادة 
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ثمانىعشرة سنه  ىسنوات على األقل بشرط أن يكون قد مض
 اعلى األقل على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادله

وذلك إذا تقرر اإلعالن عن تلك الوظيفة فى جامعة أخرى 
 إقليمية

مادته وهو أستاذ مساعد باجراء مبتكرة  ىقد قام فأن يكون  (2
ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز 

 األستاذية

أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا  (3
 بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها

 أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس (2

 ية فى مجاالت االبحاث العالمية.مخبرة عل-  
 معلرفة تامة بنظم واساليب االدارة الحديثة فى مجال العمل -
 التدريب: -
 رارة الحديثة.\دورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االد-
 دورات تدريبية فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس . -

 المهارات:
 حليل وتقدير المواقف والحكم عليها.تراسة والالقدرة على الد-
 القدرة على القيادة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين. -
 القدرة على العمل فى فري . -

 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 
 الواجبات 

 :عضو هيئة التدريس القسم مهام

لية  والتدريب مجارب العالتفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والت .1
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 االكلينكى.

المساهمة في تقدم العلوم واآلداب والفنون باجراء البحوث  .2
 والدراسات المبتكرة. 

الطلب من البحوث واألشراف على المعامل  هاألشراف ما يعد .3
 والمكتبات وتزويدها بالكتب والمراجع. 

فى التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها  .4
 لطالب.انفوس 

ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب ورعاية شئونهم  .5
 االجتماعية والثقافية والرياضية.

حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل  .6
ويقدمون الى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من 

 شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من اجراءت لحفظه.

نشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها  نع تقريراتقديم  .7
والبحوث الجارية الى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على 

 مجلس القسم. 

 المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيها. .8

                                        المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد. .9
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 لمعاونى أعضاء هيئة التدريس الوظيفي التوصيف

 معلومات خاصة بالوظيفة: –أواًل 
 التدريسمعاونى أعضاء هيئة  المسمى الوظيفي 

الغرررررررر الرئيسرررررري مررررررن 
 الوظيفة

القيرررام بالدراسرررات والبحررروث العلميرررة االزمرررة للحصرررول علرررى 
ن مرالمخرت   الدرجات العلمية العليا ومرا يعهرد الريهم القسرم

التدريب والدروس العلمية من االعمال تحرت اشرراف أعضراء 
ا العميرررد هيئررة التررردريس وباالعمررال االخررررى التررى يكلفهرررم ب

 ومجلس القسم المخت .

 التدريسمعاونى أعضاء هيئة  الفئة

الجهررررررة المسررررررئولة عررررررن 
 الوظيفة 

 رئيس الجامعة 

المسررلولية المترتبررة علررى 
 األخطاء

 باشرةمو  كاملة مسؤولية

 به المناطة المهام مجال في كاملة صالحيات دود الصالحياتح
  المهام ألداء مجهزة للعمل هادئة إستقبال غرفة ظروف العمل

 أدوات مكتبية, جهاز, جهاز  كمبيوتر به وصلة انترنت األدوات واآلالت واألجهزة 
 كراسي – تصوير ماكنة -سكنر جهاز -فاكس جهاز –تليفون
  .ظارنتوا استقبال
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 49 ن( من القانو137المادة ) حسب يحكم تعيين المعيدين  -1 التعيينشروط 
( من ه ا 135(،)133مع مراعاة حكم المادتين ) 1972لسنة 

يف من بين لالقانون فيجوز أن يعين المعيدون عن طريق التك
خريجى الكلية فى السنتين األخيرتين الحاصلين على تقدير جيد 

تقدير العام فى الدرجة الجامعية لكل من ا جدا على األقل فى
األولى وفى تقدير مادة التخص  أو مايقوم مقامها وتعطى 

األفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط 
( من ه ا القانون والتى سيرد 136المفاضلة المقررة فى المادة)
  كرها فى التعيين باألعالن

 عالنتعيين المعيدين عن طريق اإل ▪

ومع  1972لسنة 49 ن( من القانو136لن  المادة ) اطبق
 ( ،يشترط فيمن يعين معيدا مايأتى:135مراعاة حكم المادة )

أن يكون حاصال على تقدير جيد جدا على األقل فى  (1
 التقدير العام فى الدرجة الجامعية األولى

أن يكون حاصال على تقدير جيد على األقل فى مادة  (2
 مقامها مالتخص  أو ما يقو 

ومع  لك أ ا لم يوجد من بين المتقدمين لإلعالن من هو حاصل 
على تقدير جيد جدا فى الدرجة الجامعية األولى فيجوز التعيين 

من بين الحاصلين على جيد على األقل فى ه ا التقدير وبشط اال 
 يقل التقدير فى مادة التخص  عن جيد جدا

لمتقدم عن ايزيد سن فيشترط أال 30/1/2005( بتاريخ 165رقم )
 ثالثين عاما فى تاريخ األعالن وهى:

 وتتم المفاضلة بين المتقدمين لإلعالن على النحو التالى:
 يفضل األعلى فى التقدير العام (1

عند التساوي فى التقدير العام يفضل األعلى فى مجموع  (2
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الدرجات وعلى أن يراعى فى حالة وجود متقدمين نظام قبل 
م فتتم المفاضلة على أساس كنظام تراالتراكمي ومتقدمين 

النسبة المئوية األعلى لمجموع درجات كل خريج وفقا 
 لنظامه القانونى وتحسب النسبة المئوية كالتالي:

الخريجون فى ظل النظام قبل التراكمي تحسب على  -أ
 أساس مجموع درجات السنة النهائية فقط

الخريجون فى ظل النظام  التراكمي تحسب على أساس  -ب
 سنوات الدراسة الجامعية  تموع درجامج

 عند التساوي يفضل األعلى تقديرا فى مادة التخص  (3

 عند التساوي يفضل األعلى فى درجات مادة التخص  (4

عدن التساوي يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس  (5
 القواعد السابقة

عند التساوي يفضل األحدث تخرجا واألصغر سنا ثم خريجي  (6
 جامعة المنصورة 

 مدرسون المساعدون من داخل الجامعةلتعيين ا ▪

( من 139يتم تعيين المدرسين المساعدين طبقا لن  المادة)
( فيشترط 135مع مراعاة حكم المادة) 1972لسنة 49 نالقانو

فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصال على درجة 
الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا ملهلين 

على درجة الدكتوراه أ, مايعادلها درجة الماجستير  د للحصولللقي
أو الدبلومين وفضال عما تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكة 

 من  تعيين معيدا بواجباته ومحسنا أداءها
 خبرة علمية -  
 التدريب: --
رارة \دورات تدريبية فى استخدام الحاسب االلى واساليب االد-
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 الحديثة
 المهارات:

 ى الدراسة والتحليل وتقدير المواقف والحكم عليهالالقدرة ع-
القدرة على االدارة والتوجيه ومهارة التعامل مع االخرين  -

   الطالب الفعال معواالتصال 

 
 معلومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة: –ثانيًا 

 الواجبات 

 مهام اكاديمية :-1  
 ليسرلسن لملق ر ىف ليعام ليسرلسن . لرب لجلسو يسريل لملتلد لملق ره علن ليطالب ح -

متابع  جته ز لملعامل وليربلمج لحملسده )يةل مق ر درلسن( من أستاذ لملاده مع أمني  -
 لملعامل .

 لاليتزلم باخلط  ليسرلس   يةل مق ر درلسن ويرل مها إىل أستاذ لملاده. -

 يقسمي لملقرتحات ليعلم   ىف لرتماعات جملل ليقره. -

 ل  علن مشاريع ليتخ ج.  ىف لالش لملعاوة  -

لملعاوة  ىف يسريب ليطالب )من دلخل وخارج ليةل   (علن لمتحاةات علن ليشهادلت  -
 ليسوي  .

 لملعاوة  ىف لالش ل  علن ليتسريبات ليص    . -

 ليق ام بأى أعمال أكادمي   أخ ى يةلف اا من عم س ليةل   ورئ ل ليقره. -

 مهام ادارية : -2
 . لمل ل ب ليق ام بأعمال-
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 ليق ام بأعمال ليتتر   لالكادمين ولدخال ليب اةات علن لواسب يطالب ليقره.-
 لالشرتلك ىف جلان لملشرتيات ليعلم   يلةل   .-
 ليق ام بأى أعمال لدلري   أخ ى يةلف اا من عم س ليةل   ورئ ل ليقره.                                 -
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اء فريق الجهاز اإلدارىضظيفى ألعالتوصيف الو 
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 المدير
 3 سكرتير

 2 مسئول شئون أمانة مجلس الكلية
 2 مسئول المتابعة

 5 خدمات معاونة

 
 

 مكتب سكرتارية
 السيد العميد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدير مكتب العميد

 سكرتارية العميد

 شئون أمانة مسئول 
 مجلس الكلية

 سكرتير 
 العميد

مسئول 
 المتابعة
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 مكتب سكرتارية العميد           
 ميدمدير مكتب الع الوظيفة:

 
 يف مهام الوظيفة:صتو 

 اإلشراف على جميع أعمال اإلدارة ومتابعة األعمال الجارية باألدارة. -1
حاطة العميد علما بها. -2  المتابعة اليومية لجميع األعمال التنفيذية باألدارة وا 

 اإلشراف على المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د. / عميد الكلية. -3

 دارة.إلالعمل باإقتراح خطط العمل التى تكفل حسن سير  -4

 اإلشراف على أعمال حفل الخرجين السنوى التى تنظمه الكلية. -5

 اإلشراف على أعمال الندوات التى تنظمها الكلية. -6

 القيام بكل ما يسند اليه من أعمال من قبل السيد أ.د. / عميد الكلية. -7

 تسجيل المواعيد والمقابالت باإلجندة الخاصة بالمواعيد. -8
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 يدمارية العمكتب سكرت
 مسئول شئون أمانة مجلس الكليةالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

تلقررى الموضرروعات المطلرروب عرضررها علررى مجلررس الكليررة مررن اللجرران المنبثقررة مررن مجلررس  -1
 الكلية ومجالس األقسام.

اإلعررداد والتجهيررز لعقررد المجلررس بإعررداد جررداول األعمررال بالموضرروعات المطلرروب عرضررها  -2
 على المجلس.

 ات ألعضاء المجلس بتاريخ وساعة اإلنعقاد.و ه الدعجيتو  -3

عررررض مقترحرررات مجرررالس األقسرررام واللجررران الفنيرررة المنبثقرررة فرررى صرررورة موضررروعات جررردول  -4
 أعمال على المجلس.

عتمادهرا مرن أمررين  -5 تردوين المناقشرات الترى تردور فررى المجلرس إلعردادها فرى صررورة قررارات وا 
 المجلس ثم عميد الكلية.

 رؤساء األقسام وأساتذة المواد. ضر مجالسالقيام بأعمال محا -6

إبرررالغ إدارات الكليرررة المختلفرررة بالموضررروعات الترررى عرضرررت والقررررارات الترررى أقرهرررا المجلرررس  -7
 تمهيدا إلرسالها الى إدارة الجامعة لعرضها على مجلس الجامعة والمجالس المنبثقة عنه.

ءة احيرررث اإلضررراإلشرررراف علرررى تجهيرررز قاعرررة اإلجتماعرررات الخاصرررة بمجلرررس الكليرررة مرررن   -8
 والتهوية والتنظيم.
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 مكتب سكرتارية العميد
 سكرتير العميدالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 استالم المكاتبات والشيكات الخاصة بالسيد أ.د / عميد الكلية. -1
 كتابة المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د / عميد الكلية. -2

 واعيد.تسجيل المواعيد والمقابالت باألجندة الخاصة بالم -3

 سال برقيات التهانى والتعازى برقيا أو بالجريدة الرسمية.ر إ -4

 اإلتصال بإدارات وأقسام الكلية وتنسي  العمل بينها وبين اإلدارة. -5

 إستقبال الزائرين واألجانب فى مطار القاهرة ومرافقتهم فى الزيارات الميدانية. -6

 المساهمة فى أعمال حفل الخرجين السنوى للكلية. -7

 وتنظيم الندوات التى تعقد بالكلية. فى أعمالالمساهمة  -8

 المساهمة فى أعمال التحويالت للكلية من الخارج. -9

إبالغ الرئيس المباشر عن أى مالحظات فيما يتعل  بمسئوليات العمل وأى عوامل معاكسة  -10
 لحسن األداء.

 القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د / عميد الكلية. -11
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 يدمارية العمكتب سكرت
 مسئول المتابعةالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 متابعة جميع المكاتبات المرسلة من الجهات الحكومية والجامعة. -1
توزيرررررع ونشرررررر الموضررررروعات الخاصرررررة بالمتابعرررررة لجميرررررع أقسرررررام الكليرررررة أو اإلدارات حسرررررب  -2

 الموضوع.

 متابعة اإلتصال باألقسام واإلدارات فى الموضوعات لتجميعها. -3

رسالها للجهات المعنية.متجميع ال -4  وضوعات من األقسام أو اإلدارات وا 

 كتابة مكاتبات السيد أ.د / العميد فى الموضوعات ذات الصلة. -5

إبررررالغ الرررررئيس المباشررررر عررررن أى مالحظررررات فيمررررا يتعلرررر  بمسررررئوليات العمررررل وأى عوامررررل  -6
 معاكسة لحسن األداء.

 لكلية.ا/ عميد  القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د -7
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 عدد تكرار الوظيفة لوظائفا
 1 المدير
 2 قانونيعضو 
 1 سكرتيره

 1 خدمات معاونه

 
 
 

 لإلدارة الق انونية  الهيكل التنظيمى  
 
 
 
 
 
 

 

 يرتسكر  عضو قانونى

 مدير اإلدارة
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 القانونية اإلدارة: 
 مدير االدارة القانونية الوظيفة: 

 توصيف مهام الوظيفة:
نيرة واإلداريرة والكتابيرة. كمرا يقروم باإلشرراف علرى جميرع األعضرراء فمالهرا اليقروم باإلشرراف علرى جميرع أع -1

 الفنيين والموظفين اإلداريين والكتابيين وتوزيع العمل عليهم.

يتولى مراجعة األعمال الفنية الهامرة الترى يباشررها األعضراء وأن يسرجل رأيره كتابرة بالموافقرة أو بالتعرديل  -2
 عدادها فى هذا الشأن.إن بيقومو التى المذكرات أو باأللغاء على 

يعرررض علرررى السررريد أ.د / عميرررد الكليرررة اإلقتراحرررات المتعلقرررة برفرررع الررردعاوى أو الطعرررن فرررى األحكرررام مرررن  -3
عدمرررهب وبرررإبالغ النيابرررة أو الجهررراز المركرررزى للمحاسررربات بحسرررب األحررروال برررالجرائم أو المخالفرررات الترررى 

لرك كلره بمرذكرات مسرييه نرفعهرا للسريد ا.د/ ذنونيرة  و التي تجري براالدارة القا تتكشف من خالل التحقيقات
 رئيس الجامعة للتصرف .

يقدم فى شهر يناير من كل عام تقريرًا الى السيد أ.د / عميد الكلية متضمنا مالحظاتره علرى سرير العمرل  -4
ا مررع براإلدارة والمخالفرات اإلداريررة والماليرة الترى تتكشررف مرن خرالل مباشرررة اإلدارة القانونيرة إلختصاصراته

 اإلصالحات التى يقترحها فى هذا الشأن. نبيا

 ا.د/ رئيس الجامعة بالكلية إعداد مذكرات الدعاوى التى ترفع ضد  -5

 إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات والمعاونة فى مراقبة تطبيقها. -6

 فحص الشكاوي والتظلمات واجراء التحقيقات التي تحال الية من السلطة المختصة  -7

ومباشرررررة الرررردعاوي والمنازعررررات امررررام المحرررراكم وهيئررررات التحكرررريم لرررردي الجهررررات االداريررررة ذات  ةالمدافعرررر -8
 االختصاص القضائي .

المشاركة في اعمال لجان المناقصات والمزايردات والممارسرات .االعمرال القانونيرة االخرري اتري يعهرد بهرا  -9
 ة .الية من السيد ا.د/ رئيس الجامعة والسيد ا.د/ عميد الكلي

 ة تنفيذ االحكام .عمتاب -10

 اعداد مشروعات العقود. -11

االعمررال القانونيررة االخررري الترري يعهررد بهررا اليررة مررن السرريد ا.د/ رئرريس الجامعررة والسرريد ا.د/ عميررد الكليررة  -12
 المختص .
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 القانونية اإلدارة: 
 عضو قانونىالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 اشرة األعمال الفنية بنفسه.بوعليه م إليه بمباشرته من إختصاصات مسئول عما يعهد -1

جرراء التحقيقرات الترى تحرل اليره مرن السريد / مردير إدارة  -2 يتولى فحص الشكاوى والتظلمات وا 
أن يطلررب معلومررات الجهررات المختصررة فررى شررأن الواقعررة محررل  اإلدارةالتحقيقرراتب ولعضررو 

 الشكوى أو التظلم أو التحقي  وعلى هذه الجهة موافاته بما طلبه.

زم سماع أقواله مرن العراملين فرى الكليرة ويجررى التحقير  فرى إدارة التحقيقرات لمن ي دعىيست -3
 ويجوز أن ينتقل العضو المحق  الى أيه جهة أخرى يقتضى التحقي  اإلنتقال اليها.

التحقيرر  بعمررل مررذكرة تتضررمن ملخصررا والتظلمررات  يقرروم بعررد اإلنتهرراء مررن فحررص الشرركاوى -4
السريد /    لذى أنتهى اليه وتعرض هذه المذكرة علىا الرأيو  للوقائع وما أسفر عنه التحقي 

 اإلدارة القانونية لعرضها علي السلطة المختصة .مدير 

أى فيما يطلب اليه من مسائل قانونية وعليه أن يقيم رأيه كلمرا أقتضرى األمرر ر يقوم بإبداء ال -5
 أحكام المحاكم.المراجع الفقهية أو الفتاوى أو على ما يسانده من 

أعمال المناقصرات والمزايردات والممارسرات واالعمرال االخرري التري يكلرف بهرا  ياركة فمشال -6
 من مدير االدارة .

القيرررام باالعمرررال القانونيرررة االخرررري التررري يكلرررف بهرررا مرررن مررردير االدارة  أو السررريد ا.د/ عميرررد  -7
 الكلية .

 باشرتها.الحضور في القضايا التي تكون مرفوعة ضد رئيس الجامعة والمرافعه فيها وم -8

 االشراف علي اعمال االمتحانات بالكليا -9
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 القانونية .اإلدارة: 
 اإلدارة القانونية .سكرتير الوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 ا.د/ رئرريس الجامعررة     والسرريد  تقرروم السرركرتيره بإسررتالم الموضرروعات التررى تحررال مررن السرريد -1
وعرضرها علري مردير  مسلسرلة مات بأرقراأ.د / عميد الكلية وتقيدها بردفتر سرجل عرام التحقيقر

 االدارة.

برررات المختلفرررة علرررى تقررروم بنسرررخ وتسرررجيل كرررل أعمرررال اإلدارة مرررن مرررذكرات ودعررراوى والمكات  -2
 نسخ من مدير االدارة القانونية .جهاز الكمبيوتربعد التأشير عليها بال

 .قانونيةلادارة اإلعمل إحصائية سنوية لألعمال التى قامت بها اإلدارة تحت إشراف مدير  -3

بعررد األنتهرراء منهررا وموافقررة السرريد أ.د / عميررد  والتظلمررات  حفررظ التحقيقررات والفترراوى والعقررود -4
 الكلية فى ملفات الحفظ.

إسررتالم المكاتبررات الخارجيررة وتصرردير المكاتبررات الداخليررة وعرضررها فررى الحررال علررى مرردير  -5
 .القانونية دارةاإل

جررررراءت تنفيررررذ اواليسررررد  تقرررروم بتنفيررررذ قرررررارات السرررريد ا.د/ رئرررريس الجامعررررة -6 .د/ عميررررد الكليررررة وا 
 األحكام القضائية .

تقررروم ادارة السررركرتارية بتسرررليم اعضررراء االدارة التحقيقرررات والموضررروعات المحالرررة الررريهم مرررن  -7
 مدير االدارة بعد قيدها في السجالت الخاصة .

 
 
 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

46 

 

 عدد تكرار الوظيفة وظائف
 1 المدير

 1 سكرتارية 
داري   2 شتريات مو مساعد مالي وا 

 1 ة البيانات دمسئول قاع
 2 محلل بيانات 

 1 مسئول أعمال فنيه وموقع الكتروني 
 1 عامل 

 
 

  لوحدة ضمان الجودة    الهيكل التنظيمي
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ان مدير وحدة ضم

 الجودة

 سكرتارية 

مساعد مالي 

وإداري 

 ومشتريات

مسئول  محلل بيانات 

أعمال فنية 

وموقع 

 االلكتروني

مسئول 

قاعدة 

 بيانات

مدير وحدة ضمان نائب 

 الجودة
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 مسئوليات :المدير 
 تمثيل الكلية مع الجهات الخارجية فيما يتعل  بنظام إدارة الجودة. -1
حقررر  مرررن كفررراءة نظرررام إدارة الجرررودة مرررن خرررالل نترررائل مراجعرررات الجرررودة تلررردورى للالتقيررريم ا -2

 الداخلية والخارجية / لنظام إدارة الجودة / تقارير التغذية العكسية للعمالء.

 التأكد من أن عمليات نظام الجودة منشأة ومطبقة ومحافظ عليها. -3

اإلحتياجرررات الالزمرررة  تملة علرررىتقرررديم التقرررارير لرررلدارة العليرررا علرررى أداء نظرررام الجرررودة ومشررر -4
 والتحسين المطلوب.

 .زيادة الوعى بمطلبات العميل فى جميع أقسام الكلية -5

 
 سلطات :

 له الح  فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسيه بعد التصدي  / تفويض من عميد الكلية. -1
 .له الح  فى تعديل تنظيم األفراد مرءوسيه بما يحق  سياسة وأهداف جودة الكلية -2

 فى تغيير األفراد مرءوسيه بعد التصدي  من السيد عميد الكلية.  له الح -3

 له الح  فى االتصال بالجهات الخارجية فيما يتعل  بنظام إدارة الجودة للشركة. -4

 
 مسئوليات :نائب المدير: 

 

 

 0واحدة أو أكثر من سلطاته فيحالة غيابه أو اعتذاره أو التفويض له  فيينوب عن المدير  -1

 0جميع عمليات نظم الجودة ذتنفيعة ومتاب -2

 0لنظم الجودة الدوريمتابعة وتنفيذ التقييم  -3
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 سكرتارية الوظيفة: 
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 استالم المكاتبات والشيكات الخاصة بالسيد أ.د /مدير الوحدة  -1
 مدير الوحدة كتابة المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د / -2

 صة بالمواعيد.اجندة الختسجيل المواعيد والمقابالت باأل -3

 االتصال بإدارات وأقسام الكلية وتنسي  العمل بينها وبين اإلدارة. -4

 المساهمة فى أعمال وتنظيم الندوات التى تعقد بالكلية. -5

إبالغ الرئيس المباشر عرن أي مالحظرات فيمرا يتعلر  بمسرئوليات العمرل وأى عوامرل معاكسرة  -6
 لحسن األداء.

 مدير الوحدةلسيد أ.د / امن قبل  القيام بأى أعمال تسند إليه -7
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 محلل بيانات الوظيفة: 
 

 توصيف مهام الوظيفة:
ي لجررررران حررررردء كانرررررت للطرررررالب او إلاتجميرررررع االسرررررتبيانات الخاصرررررة بالوحررررردة سرررررو  -1

 المشروع 

والرسم البياني الخاص بها  s spsبرنامج  عمل تحليل لهذه االستبيانات علي -2

    ستبيان ة للالئويالم وتحديد النسب

 

 عرضها علي مدير الوحدة لمراجعتها  واتخاذ الموافقة بها . -3
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 البيانات  مسئول قاعدةالوظيفة: 
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 بيانات       دةواإلداريين وعمل قاع تجميع البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريسب -1
 

 بالمعلومات الخاصة بهم 

 

ات مجالس الكلية علي البريد االلكتروني الخاص بأعضاء هيئة رقراسال  إر -2

 التدريس المعنيين بذلك .
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 مسئول أعمال فنية وموقع الكترونيالوظيفة: 
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 مسئول أعمال فنية وموقع الكتروني 

 عمل تصميم الموقع االلكتروني الخاص بالمشروع  -1
 .لموقع الخاص بالمشروع انات علي إدخال البيا -2

 البحث علي شبكة االنترنت عن أي معلومات خاصة -3

 بالمشروع وأداء وحدة ضمان الجودة . 
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داريالوظيفة:    ومشتريات مساعد مالي وا 
 

داري توصيف مهام الوظيفة  ومشتريات  : مساعد مالي وا 
 
 . لكل مايحتاجه المشروعيقوم بإجراء ات الشراء  .1
 الخاصة بالمشروع .عمل مناقصات بيقوم  .2
 يقوم بعمل التقرير المالي ومراجعة ميزانية المشروع . .3
 إعداد المكافأت الخاصة بالعاملين بالمشروع . .4
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 8 سكرتارية

 
 

 الهيكل التنظيمى لمكتب سكرتارية
 ءالسادة الوكال  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ءسكرتارية السادة الوكال

 سكرتير وكيل الكلية
 لشئون الدراسات العليا

 والبحوث

 سكرتير وكيل الكلية
 لشئون التعليم 

 والطالب

 سكرتير وكيل الكلية
خدمة المجتمع  لشئون
 مية البئيةوتن
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 الوكالء ةة السادسكرتاري
 سكرتير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الوظيفة:

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 عرض البريد الخاص بالسيد أ.د / وكيل الكلية وتوزيعها على الجهات المعنية. -1
 تسجيل المواعيد والمقابالت باألجندة الخاصة بالمواعيد. -2

 أ.د / وكيل الكلية. ة بالسيدالقيام بجميع األعمال اإلدارية الخاص -3

 إرسال برقيات التهانى والتعازى برقيا أو فى الصحف الرسمية. -4

رسال دعوات وعمل محاضر كل من لجنتى )الدراسرات العليرا والبحروث والمختبررات  -5 إعداد وا 
 واألجهزة العلمية( التى يتم عقدهم كل شهر.

 كلية.عمل ملفات للصادر والوارد الخاصة بالسيد أ.د / وكيل ال -6

 .الطب جامعة سوهاجبعة العمل بمجلة نشرة كلية امت -7

متابعرررة وعمرررل اإلجرررراءات الالزمرررة لعمرررل عينرررات البررراحثين علرررى األجهرررزة المختلفرررة بالكليرررة  -8
 الخاصة بالدراسات العليا.

عمرررل اإلجرررراءات الالزمرررة إلسرررتعارة جهررراز العررررض لمناقشرررة رسرررائل الررردكتوراه والماجسرررتير  -9
 راسات العليا بالكلية وخارجها.دبطالب الوموضوعات البحث الخاصة 

 القيام بأى عمل يسند إليها من قبل السيد أ.د / وكيل الكلية. -10
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 السادة الوكالءسكرتارية 
 سكرتير وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب الوظيفة:

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 نية.عجهات المعرض البريد الخاص بالسيد أ.د / وكيل الكلية وتوزيعها على ال -1

 تسجيل المواعيد والمقابالت باألجندة الخاصة بالمواعيد. -2

مقابلررة السررادة الررزوار وأوليرراء األمررور والطررالب والعمررل علررى حررل مشرراكل الطررالب واإلجابررة علررى  -3
 إستفساراتهم.

 القيام بجميع األعمال اإلدارية الخاصة بالسيد أ.د / وكيل الكلية. -4

 فى الصحف الرسمية. وبرقيا أ إرسال برقيات التهانى والتعازى -5

تجهيررررز كشرررروف الكنتررررروالت وتوزيعهررررا علررررى السررررادة رؤسرررراء الكنتررررروالت لجميررررع الفررررر  الدراسررررية  -6
 بالكلية.

 تصوير واالحتفاظ بنسخ من النتائل النهائية لحميع الفر  الدراسية بالكلية فى كل ترم. -7

 الكلية.اإلعداد والتحضير ألعمال إعادة الرصد لجميع الفر  الدراسية ب -8

عررداد جررداول أعمررال محاضرررلجان شررئون التعلرريم والطررالب ولجنررة االمتحانررات والمقررررات تمهيرردًا إ -9
 للعرض علي مجلس الكلية شهريًا.

 عمل ملفات للصادر والوارد الخاصة بالسيد أ.د / وكيل الكلية. -10

 القيام بأى عمل يسند إليها من قبل السيد أ.د / وكيل الكلية. -11

 بالكلية .إمتحانات الفر  المختلفة  رعة وتصويالقيام بكتابة وطبا -12

 المساهمة في أعمال التحويالت للكلية بشكل عام . -13
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 السادة الوكالءسكرتارية 
 سكرتير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  الوظيفة:

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 لمعنية.االجهات  عرض البريد الخاص بالسيد أ.د / وكيل الكلية وتوزيعها على -1

 تسجيل المواعيد والمقابالت باألجندة الخاصة بالمواعيد. -2

 إرسال برقيات التهانى والتعازى برقيا أو فى الصحف الرسمية. -3

القيام باألعمال الكتابية على الكمبيوترب إستالم البريد الصادر والواردب تصروير المسرتنداتب  -4
 الرد على المكاتبات.

 لخاصة بالسيد أ.د / وكيل الكلية.اإلدارية القيام بجميع األعمال ا -5

 كتابة اإلمتحانات الخاصة بالسيد أ.د / وكيل الكلية. -6

 التنسي  مع إدارات الكلية التى يتم العمل معها ومتابعة األعمال الجارية. -7

مسررئول عررن أعمررال لجنتررى )شررئون خدمررة المجتمررع وتنميررة البيئررة والمنشرر ت( وكتابررة جررداول  -8
 رسال الدعوات.ا  وضوعات و األعمال وكتابة الم

 عمل ملفات للصادر والوارد الخاصة بالسيد أ.د / وكيل الكلية. -9

 القيام بأى عمل يسند إليها من قبل السيد أ.د / وكيل الكلية. -10
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 عدد تكرار الوظيفة  الوظائف 
 1           أمين الكلية

 مين الكليةأمكتب 

 السيد / أمين الكلية 
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 الوظيفة أمين الكلية  
 مين الكلية .أ لوظيفة:توصيف مهام ا

 يختص شاغل هذه الوظيفة باألشراف على النواحى اإلدارية والمالية بالكية. -1
المراجعة على جميع النواحى المالية واإلشرراف علرى خزينرة الكليرة والقيرام بعمرل جررد ثرالث  -2

عتماد كشوف المتحصالت ودفاتر السلف مكاف ت التفو  للطالب.  مرات شهريا وا 

ة الحسرررابية والتوقيرررع علرررى الشررريكات  الخاصرررة بالكليرررة ومعهرررد دمرررال الوحرررإعتمررراد جميرررع أع -3
 المالية. التمريضب إعتماد سجالت تقفيل السنة

المراجعررررة علررررى جميررررع أعمررررال إدارة المشررررتريات وحضررررور جميررررع الممارسررررات والمناقصررررات  -4
 ومتابعة أعمالها والمراجعة على جميع عروض األسعار.

 ص واإلضافة للمخازن.حجالت الفاإلشراف على المخازنب إعتماد س -5

اإلشررراف علررى إدارة الورشررة والصرريانة ومتابعررة أعمررال الترميمررات بالكليررة والصرريانة الدوريررة  -6
 للمعامل والمصاعد.

عتمراد كشروف  -7 إعتماد جميع المستندات الواردة من إدارة التأمين والمعاشات واإلستحقاقات وا 
لترقيرررات والعرررالوت التشرررجيعية امرررال( و لعا –العررراملين  –المرتبرررات )أعضررراء هيئرررة التررردريس 

عتمررراد كشررروف األجرررر اإلضرررافىب واسرررتمار  الترررنقالت وبررردل ات وكشررروف األجرررر اإلضرررافى وا 
مجررالس األقسررام(  –السررفر وكشرروف مكافرر ت اللجرران العلميررة )السرراعات المكتبيررة اإلضررافية 

 –شرررفوية والبطاقرررات الخاصرررة بررراألجور المتغيررررةب القيرررام بعمرررل كشررروف ومكافررر ت )اللجررران ال
مكافررررأة األمتحرررران والتصررررحيح ودعررررم الكترررراب(ب إعتمرررراد كشرررروف الزيررررادة مررررن  –لمالحظررررة ا

 النصاب وكشوف التدريب الصيفى.

اتير صرررف اعتمرراد خطابررات صررندو  الزمالررة وخطابررات المرضررى والبطاقررات العالجيررة وفررو  -8
 عتماد األجازات االعتيادية والعارضة.العالج من قصر العينى وا

سررررالت الررررواردة للكليررررة مررررن البريررررد والتأشرررريرة عليهررررا كررررال حسررررب اميررررع المر اإلطررررالع علررررى ج -9
 موضوعة.
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 إعتماد التقارير السرية السنوية للسادة العاملين والعمال. -10

 حضور بعض اللجان المنبثقة. -11

 اإلشراف على مشتريات المكتبة. -12

موظررف اإلشررتراك فررى اإلعررداد لحفررل الخرررجين وحفررل اليوبيررل الفضررى وحفررل األم المثاليررة وال -13
 الى.ثالم

 اإلشراف على جميع أعمال اإلمتحانات وأماكن اإلمتحانات. -14

 متابعة موضوعات مجلس الكلية والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. -15

لحا  نظام الحاسب اآللى بكل إدارة. -16  متابعة برمجة اإلدارات وا 
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مدير اإلدارة

 1 تحاناتمراجع قسم اإلم
 1 مراجع قسم الدراسة والتسجيل

 2 مختص قسم اإلمتحانات
 6 مختص قسم الدراسة والتسجيل

 2 مختص قسم الخرجين
 1 مراجع قسم الخريجين

 1 سكرتارية
 2 خدمات معاونه

 

 الهيكل التنظيمي إلدارة شئون التعليم 

 

        
 
 
 
 
 

 
 

 مدير اإلدارة

رئيس ومراجع قسم 
 اإلمتحانات

اجع قسم مر 
الدراسة 
 والتسجيل

مختص قسم 
 اإلمتحانات

مختص قسم 
 جينيالخر 

مختص قسم 
 التسجيلو الدراسة 

سم مراجع ق
 جينيالخر 

 السكرتير
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 إدارة شئون التعليم
 ير إدارة شئون التعليمدميفة: وظال

 
 توصيف مهام الوظيفة:

أقسررررامها المختلفررررة مررررن شررررئون ة والتوجيرررره لجميررررع أعمررررال اإلدارة باإلشررررراف العررررام والمتابعرررر -1
 جين.ياإلمتحانات والدراسة والتسجيل والخر 

إعرررداد جرررداول اإلمتحانرررات والدراسرررة ومتابعرررة التنفيرررذ وأعمرررال الكنتررررول والتررردريب الصررريفى  -2
 .المالحظين ورؤساء القاعات ةالساد ولوجدا

عتماد الشهادات. -3  مراجعة النتائل النهائية وا 

إعررداد جررداول أعمررال ومحاضررر لجرران شررئون التعلرريم والطررالب والمعررادالت تمهيرردًا لعرضررها  -4
 على مجلس الكلية وتنفيذ قراراتها شهريًا.

لي الكلية تمهيدًا لرفعهرا وعرضرها علري السر -5 لكليرة للعررض ايد عميرد أعتماد التحويالت من وا 
 في مجلس الكلية .

عداد الكتيب الخاص بالخر ياإلعداد لحفل يوم الخر  -6  جين.يجين سنويًا وا 

 وضع خطة العمل السنوية للدارة. -7

إعداد كشوف بأسماء المستحقين مكافأة المالحظة واللجان الشفوية والعمليرة للسرادة أعضراء  -8
 هيئة التدريس والعاملين.

ذ الرردكتور / عميررد الكليررة والسرريد األسررتاذ الرردكتور / وكيررل الكليررة ايد األسررتتنفيررذ تكليفررات السرر -9
 لئشون التعليم والطالب ومراجعته فيما يطرأ على سير العمل باإلدارة.
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 إدارة شئون التعليم
 مراجع قسم اإلمتحاناتالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 واحد.للدراسى ااإلشراف والمراجعة على إعداد الطالب فى المقرر ا -1
مررن كشرروف رصررد الرردرجات دور امتحرراني إعررداد ومراجعررة جميررع أعمررال اإلمتحانررات لكررل  -2

وكشرروف حضررور وغيرراب ورصررد نتيجررة الطررالب المتخلفررين والبرراقين للعررادة وأرقررام الجلرروس 
يقاف القيد والحرمان.  وكشوف األعذار وا 

 دخول االمتحان لطالب السنة النهائية. مراجعة استمارات -3

حاطررة المرردير و الي ابعررةالمت -4 ميررة لجميررع األعمررال التنفيذيررة برراإلدارة ومعرردل اإلنجرراز اليررومى وا 
 بها.

 تنفيذ ما يسند اليه من أعمال من قبل مدير اإلدارة. -5

 القيام بأعمال مدير اإلدارة باإلنابة ألعمال قسم اإلمتحانات فى حالة غياب مدير اإلدارة. -6
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 إدارة شئون التعليم
 قسم الدراسة والتسجيل مراجعة: الوظيف

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 اإلشراف ومراجعة تسجيل الطالب الجدد والقدامى على مستوياتهم المختلفة. -1
اإلشراف على ترحيل الفر  الدراسية بعد إعالن النترائل الرى الفرر  األعلرى وتحديرد الطرالب  -2

 المفصولين. والطالب المستجدين والباقين للعادة ومن الخارج والمنقولين بمواد

اإلشررررراف علررررى مراجعررررة الطررررالب المفصررررولين ودراسررررة حررررالتهم وعمررررل مررررذكرة وبيرررران حالررررة  -3
بررالطالب المفصررولين والمتقرردمين بطلبررات )إلعررادة قيرردهم تمهيرردًا لعرضررها علررى لجنررة شررئون 

 التعليم والطالب ومجلس الكلية(.

لي الكلية         اإلشراف ومراجعة كشوف  -4           التحويالت من وا 

اإلشررراف علررى األمررور المتعلقررة بالتربيررة العسرركرية وشررئون التجنيررد والكشررف الطبررى للطلبررة  -5
ستخراج البطاقات الجامعية.  الجدد وا 

سررتكمال كافررة بيانررات الطلبررة علررى جميررع المسررتويات  -6 اإلشررراف ومراجعررة الرسرروم الدراسررية وا 
 المخلفة.

 تنفيذ ما يسند اليه من قبل اإلدارة. -7

 .م الدراسة والتسجيل فى حالة غيابهاإلدارة باإلنابه ألعمال قس رعمال مديالقيام بأ -8
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 إدارة شئون التعليم
 مختص قسم اإلمتحاناتالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

إعررررداد كشرررروف الطررررالب المتقرررردمين للمتحانررررات وعمررررل كشرررروف رصررررد الرررردرجات وكشرررروف  -1
للعررررادة بكشررررروف النترررررائل  نوالبررررراقي الحضررررور والغيررررراب ورصررررد نترررررائل الطرررررالب المتخلفررررين

عرداد كشروف الطرال ب بإمتحانات كل فصرل دراسرى والتخلفرات والردور الثرانى للبكرالوريوس وا 
يقاف قيدهم علي   العميد.المتقدمين بأعذار وا 

 إعداد كشوف المالحظة للمراقبين ورؤساء القاعات ورؤساء اللجان. -2

 لشفوية.متحانات اال خطابات المنتدبين الخارجين لالأرس -3

 نفيذ األعمال التى تسند اليه من قبل رئيس القسم أو مدير اإلدارة.ت -4
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 إدارة شئون التعليم
 مختص قسم الدراسة والتسجيلالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

دخال بياناتهم بالكمبيوتر. -1  تسجيل الطالب الجدد والقدامى وا 
 فة.اذف واإلضتسجيل المقررات الخاصة بالطالب وكذلك الح -2

مراجعررة ملفررات الطررالب المرشررحين الررواردة مررن مكتررب التنسرري  وذلررك مررن واقررع شررهادة المرريالد  -3
 والثانوية العامة.

عرررداد قررروائم  -4 إعررداد قررروائم الطررالب للكشرررف الطبررى أو التربيرررة العسرركرية أو التررردريب الصرريفى وا 
 الطالب من حيث موقفهم من التجنيد.

عررداد قرروائم بأسررماء الطررالب المسررتجدين والبرراقين  لالنترراائ ترحيررل الفررر  الدراسررية بعررد إعررالن -5 وا 
 للعادة ومن الخارج والمفصولين.

لي الكلية وعرضها علي مدير االدارة . -6  اعداد قوائم التحويالت منوا 

إعداد كشوف بالطالب من عليهم مواد تكميليرة مسرتوى الثانويرة العامرة ومرن المقبرولين بالكليرة  -7
 وهى اللغة العربية والتربية الدينية. (IGCSE)لة دات المعامن الحاصلين على الشهاد

يقافررررات القيررررد  –سررررجل األعررررذار  –سررررجل الطالررررب  –إعررررداد السررررجالت الخاصررررة بررررالطالب  -8 وا 
 والمحولين من والى الكلية ومواد الفرض واإلعفاء للطالب المحولين.

شرررتراكات وبطا -9  ةقرررات شخصررريالقيرررام بجميرررع األعمرررال الخاصرررة برررالطالب مرررن شرررهادات قيرررد وا 
ستخراج البطاقات الجامعية للطالب. ستمارات المدينة الجامعية ورعاية الشباب وا   وا 

 القيام بجميع اإلحصائيات الخاصة بالفرقة الدراسية. -10

 تنفيذ ما يسند اليه من أعمال من قبل رئيس القسم ومدير اإلدارة. -11
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 إدارة شئون التعليم
 جينيمختص قسم الخر الوظيفة: 

 
 :الوظيفة توصيف مهام

 جين.يجين واإلحصائيات الخاصة بالخر يجين وبيانات الخر يإعداد كشوف أسماء الخر  -1
 تقدير العام والتقديرات باللغتين العربية واالنجليزية .استخراج شهادة التخرج بال -2

 إستالم وحفظ نتائل الكلية. -3

 جين.يإعداد كشوف الحصر الخاصة بالتجنيد للخر  -4

رساليإعداد كشوف الخر  -5  جين.يالصحة لتكليف الخر  ةها لوزار جين وا 

 جين عن السنوات الستهيحصر المصروفات الدراسية للخر  -6

عررررداد األعمررررال الخاصررررة بحفررررل يإعررررداد ومراجعررررة شررررهادات البررررراءة الخاصررررة بررررالخر  -7 جين وا 
 جين.يالخر 

 لى اإلدارة.سالت من وا   الرد على أى مكاتبات أو مرا -8

 ير اإلدارة.دقسم أو متنفيذ ما يسند اليه من أعمال من قبل رئيس ال -9
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 إدارة شئون التعليم
 جينيمراجع قسم الخر  الوظيفة:

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 جين اإلحصائيات.يجين وبيانات الخر ياإلشراف على إعداد قوائم أسماء الخر  -1

 مراجعة شهادات التخرج المستخرجة بالتقدير العام والتقديرات وشهادات البراءة األصلية. -2

 جين.يوالمكاتبات الواردة والصادرة فى شأن الخر  تاسالالمر اجعة مر  -3

 مراجعة أى رسوم واردة من إستخراج أى شهادات أو بيانات رسمية. -4

 جين.يجين المرسلة لوزارة الصحة لتكليف الخر يمتابعة ومراجعة كشوف الخر  -5

 جين.يمتابعة ومراجعة كشوف الحصر الخاص بالتجنيد للخر  -6

 .سنوياً ن جيياإلعداد لحفل يوم الخر  -7

رة التنميرة اإلداريرة أو اإللمام ومتابعة اللوائح والقوانين الصرادرة مرن الجهرات المعنيرة مثرل وزا -8
 ظيم واإلدارة.هيئة التن

 جين فى حالة غيابه.يالقيام بأعمال مدير اإلدارة باإلنابة ألعمال قسم الخر  -9
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 إدارة شئون التعليم
 السكرتيرالوظيفة: 

 
 وظيفة:توصيف مهام ال

 لمام بجميع التعليمات الخاصة بأعمال شئون التعليم والطالب.إلا -1

 ارات.سالرد على جميع االستف -2

 متابعة المكاتبات الصادرة والواردة والحفظ. -3

إدارة علررى السرريد / مرردير شررئون التعلرريم والطررالب ثررم إعررادة توزيعهررا عرررض البوسررته الخاصررة برر -4
 على السادة المسئولين.

صررروير لررربعض األعمرررال الخاصرررة بالسررريد / مررردير شرررئون التعلررريم تيررروتر واليقررروم بأعمرررال الكمب -5
 والطالب.

جتماعات اإلدارة ولجان شئون التعليم والطالب والمعادالت وتطوير تنظيم المواعيد الخاصة با -6
 المناهل ومديرى اإلدارات.

 وما يكلف به من أعمال من السيد / مدير شئون التعليم والطالب. -7
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 إدارة رعاية الشباب
 مدير إدارة رعاية الشبابالوظيفة: 

 
 مهام الوظيفة: توصيف

ام وتنفيرذ التعليمرات الصرادرة مرن عميرد الكليرة ورائرد عرتوجيره اليخضع شاغل هرذه الوظيفرة لل -1
 اإلتحاد ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

المساهمة فى وضع الخطرط واإلسرتراتيجيات العامرة وتجميرع البررامل والمشرروعات ودراسرتها  -2
 مع إتحاد طالب الكلية واإلشراف على تنفيذها.

الموكلرررة لكرررل أخصرررائى لنشررراط كرررل لجنرررة  والمهرررام توزيرررع اإلختصاصرررات الخاصرررة بررراإلدارة -3
 ومتابعة تنفيذها حسب الخطة الموضوعة.

تاحررة فرررص المسرراهمة ألعضرراء مجلررس االنتخابررات  تنظرريم العمليررة -4 إلتحرراد طررالب الكليررة وا 
 اإلتحاد للستفادة من طاقاتهم ومساعدة أمين اإلتحاد فى ممارسة نشاطه القيادى.

فة ومتابعة تنفيذها وتوزيرع اإلعتمرادات الماليرة علرى لاد المختإعتماد برامل عمل لجان اإلتح -5
 اللجان ووضع الموازنة السنوية للمجلس ولجانه.

اإلشراف اإلدارى والمالى علرى األنشرطة المختلفرة وتحمرل مسرئولية الشرئون الماليرة الخاصرة  -6
 باإلدارة.

ارة دمجلرررس اإلاإلشرررراف علرررى أعمرررال صرررندو  التكافرررل اإلجتمررراعى ومتابعرررة تنفيرررذ قررررارات  -7
 والمساهمة فى رعاية الطالب ذوى الحاالت اإلجتماعية الصعبة.

التنسرري  بررين نشرراط اللجرران المختلفررة باإلتحرراد علررى مسررتوى الكليررة وعلررى مسررتوى الجامعررة  -8
 أيضًا واإلشتراك فى المهرجانات القمية.

 على مستوى الجمهورية. الطبإعداد ةتنظيم الدورات واللقاءات لطالب كليات  -9
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عداد اإلحتفال يى اإلعداد لحفل الخفمساهمة لا -10 عداد حفل أفطار للطالب والعمال وا  رجين وا 
 بالعامل المثالى.

 رفع التقارير الفنية الخاصة بأنشطة اإلتحاد الى رائد اإلتحاد وعميد الكلية. -11
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 إدارة رعاية الشباب
 اإلتصال(مدير إدارة رعاية الشباب )مسئول المراجعة والمتابعة و  : نائبالوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

اإلشراف على جميع أعمال اإلدارة فى حالة غياب مدير اإلدارة ومتابعة جميع األعمال فى  -1
 مجال توصيف مدير اإلدارة.

المتابعررة اليوميررة لجميررع األعمررال التنفيذيررة برراإلدارة ومعرردل اإلنجرراز اليررومى وأحاطررة المرردير  -2
 بها.

تعلر  بأعمرال اإلدارة والعمرل علرى حرل المشركالت يى كرل مرا متابعة تكليفات مدير اإلدارة فر -3
 التى تظهر أثناء التنفيذ.

الطررالب  القيرام بأعمررال المراجعررة فررى مجرال الشررئون الماليررة واإلداريررة الخاصرة بلجرران إتحرراد -4
 وكل ما يتعل  بأعمال اإلدارة ومتابعة تنفيذها.وصندو  التكافل االجتماعى 

الخاصررررة برررراإلدارة واعررررداد تقررررارير عررررن إيجابيررررات  تالتعليمررررامتابعررررة تنفيررررذ جميررررع اللرررروائح و  -5
 وسلبيات الممارسة وعرضها على مدير اإلدارة.

أعمررال اإلدارة واإلدارات المعاونررة األخرررى بمررا يرروفر التنسرري  الررالزم  نمسررئول اإلتصررال برري -6
 لتحقي  سيولة التعامل وكفاءة اإلنجاز.

ين ومررردى مرررا تحقررر  مرررن والمررردرب خصرررائيينومتابعرررة أعمرررال األتنفيرررذ تعليمرررات مررردير اإلدارة  -7
 الخطط المقترحة ألنشطة اإلدارة المختلفة.
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 إدارة رعاية الشباب
 : أخصائى رياضىالوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 يخضع شاغل هذه الوظيفة للشراف المباشر لمدير اإلدارة. -1

جهررررا متهررررا وبرايخررررتص شرررراغل هررررذه الوظيفررررة بتنظرررريم أعمررررال اللجنررررة الرياضررررية وتنفيررررذ خط -2
دارايًا.  واإلشراف عليها فنيًا وا 

ورى لفرر  الرياضرية المختلفرة بالكليرة وتردريب طالبهرا المشراركين فرى فرر  دتجميع وتكوين ا -3
 الجامعة لأللعاب الفردية والبطوالت الجماعية.

علرى مسرتوى الجامعرات  الطبيرةاضرية للشرتراك فرى الردورة إعرداد وتنظريم وتكروين الفرر  الري -4
 ة.المصري

قامة دورى بينها لتكون النواة لتكروين فرير  الكليرة فرى مجرال  تكوين -5 فر  السنوات الدراسية وا 
 كل لعبة على حدة للشتراك فى اللقاءات الداخلية والخارجية.

 هيئة التدريس والعاملين.البدنية بالكلية وتدريب الطالب و  اإلشراف على صالة اللياقة -6

 األخرى. توالكليا طبتنظيم أيام رياضية بين كلية ال -7

رائرررد اللجنرررة  –رائرررد اإلتحررراد  –القيرررام برررأى أعمرررال أخررررى توكرررل إليررره مرررن قبرررل مررردير اإلدارة  -8
 ومعاونة أمين اللجنة الرياضية وأمين اإلتحاد.
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 إدارة رعاية الشباب
 : أخصائى ثقافىالوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 .اإلدارة يخضع شاغل هذه الوظيفة للشراف المباشر لمدير -1

يختص شاغل هذه الوظيفة بتنظيم أعمال اللجنة الثقافية وتنفيذ خطتهرا وبرامجهرا واإلشرراف  -2
دارايًا.  عليها فنيًا وا 

عررداد المسررابقات الثقافيررة بررين الفررر  الدراسررية وكررذلك بررين األسررر المشرركلة بالكليررة  -3 تنظرريم وا 
 الطبيرررررة ت الررررردورةإلعرررررداد فريررررر  يمثرررررل الكليرررررة فرررررى دورى المعلومرررررات بالجامعرررررة ومسرررررابقا

 والمهرجانات.

تنظريم مسرابقات فرى مجرال النشراط الثقررافى المختلفرة كمسرابقات دينيرة دحفرظ وتجويرد القررر ن  -4
 الكريم وحفظ األحاديث النبوية( ومسابقات الشعر والنثر والقصة.

تنظيم وعقد الندوات فى المناسبات القومية والدينيرة واإلجتماعيرة كرذلك نردوات ثقافيرة تواكرب  -5
 ارية على الساحة.جحداث الاأل

جتماعية  -6 إعداد الركن الثقافى بالكلية الذى يحتوى على موضوعات أدبية وعلمية وسياسية وا 
عررررداد المكتبررررات  –شررررعر  – كاريكرررراتير بررررأقالم كبررررار الكترررراب وأقررررالم الطررررالب الموهرررروبين وا 

 الثقافية.

 فية.صدار المجالت الثقاال تنظيم معارض لمجالت الحائط ومساعدة الطالب -7

رائرررد اللجنرررة  –رائرررد اإلتحررراد  –ام برررأى أعمرررال أخررررى توكرررل اليررره مرررن قبرررل مررردير اإلدارة يرررالق -8
 ومعاونة أمين اللجنة الثقافية وأمين اإلتحاد.
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 إدارة رعاية الشباب
 : أخصائى إجتماعىالوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 يخضع شاغل هذه الوظيفة للشراف المباشر لمدير اإلدارة. -1

الوظيفرررة بتنظررريم أعمرررال اللجنرررة اإلجتماعيرررة وتنفيرررذ خطتهرررا وبرامجهرررا  هل هرررذشررراغ يخرررتص -2
 واإلشراف عليها فنيًا و إداريًا.

 ميقرروم بدراسررة األبحرراث اإلجتماعيررة المقدمررة مررن الطررالب وتقررديم المسرراعدات حسررب ظررروفه -3
 اإلقتصادية.

رسرروم )جتمرراعى تقررديم الخرردمات اإلجتماعيررة التررى يحررددها مجلررس إدارة صررندو  التكافررل اإل -4
أجهزة طبية  –نظارة طبية  –صيدناوى  –كتب ومذكرات دراسية  –رسوم المدينة  –دراسية 

 أو تعويضية(.

العمل على حرل بعرض المشركالت الخاصرة والترى تعرو  تقردم الطالرب الدراسرى مرن الناحيرة  -5
 اإلجتماعية واألسرية والنفسية.

الدراسررررية ومسررررتوى الكليررررة   توى الفررررر تنظررريم مسررررابقة الطالررررب والطالبررررة المثرررراليين علرررى مسرررر -6
 للشتراك بالمثاليين على مستوى الجامعة.

 اإلشراف على حمالت التبرع بالدم واإلشراف على إستراحة الطالبات ومسجد الكلية. -7

 اإلشراف على تنفيذ أعمال الجمعية العلمية فيما يخص األنشطة المختلفة بها. -8

رائرررد اللجنرررة  –رائرررد اإلتحررراد  –دارة مررردير اإل القيرررام برررأى أعمرررال أخررررى توكرررل اليررره مرررن قبرررل -9
 ومعاونة أمين اللجنة االجتماعية وأمين اإلتحاد.
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 إدارة رعاية الشباب
 : أخصائى أسررالوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 يخضع شاغل هذه الوظيفة للشراف المباشر لمدير اإلدارة. -1

ا وبرامجهررا واإلشررراف هررنفيررذ خطتيخررتص شرراغل هررذه الوظيفررة بتنظرريم أعمررال لجنررة األسررر وت -2
داريًا.  عليها فنيًا وا 

عتمادها. يقوم بتكوين -3  األسر وتسجيل الطالب المشاركين فيها بالكلية وا 

قامة المسابقات بينها. -4  التنسي  بين األسر وا 

 تنظيم المعارض والحفالت والندوات التى تنظمها األسر واإلشراف عليها. -5

 راك فى مهرجان الجامعة لألسر.تية واإلشإعداد وتنظيم مهرجان األسر بالكل -6

 تنظيم مسابقة الشطرنل بين أسر الكلية واإلشترلك فى مهرجان الشطرنل بالجامعة. -7

 تنظيم رحالت علمية وترفيهية وسياحية لألسر المختلفة واإلشراف عليها. -8

جنررة رائررد الل –رائررد اإلتحرراد  -القيررام بررأى أعمررال أخرررى توكررل اليرره مررن قبررل مرردير اإلدارة   -9
 نة أمين لجنة األسر وأمين اإلتحاد.و ومعا

 
 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

80 

 

 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 المدير

 1 همسئول شئون الدكتورا
 1 مسئول شئون الماجستير 

 - مسئول شئون الدبلومه
 - مسئول الخريجين

 1 مسئول العالقات الثقافية
 2 خدمات معاونة

 
 العليا  إلدارة شئون الدراسات  الهيكل التنظيمى  

 البحوث والعالق ات الثق افيةو 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدير اإلدارة

 نائب مدير اإلدارة

مسئول شئون 
 الدكتوراة 

 
 
 
  

شئون  لمسئو 
 الدبلومه 

مسئول 
 الخريجين 

قات عالمسئول 
 ثقافية

 الثقافية 

مسئول 

شئون 

 الماجستير 
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 الدراسات العليا والبحوثإدارة: 
 مدير إدارة الدراسات العليا والبحوثالوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 اإلشراف على جميع أعمال اإلدارة ومتابعة موظفى اإلدارة فيما يلى: -1
سررات العليررا والبحرروث والعالقررات الثقافيررة اجنررة الدر إعررداد جررداول األعمررال وتنفيررذ قرررارات ل •

 شهريًا.
تنفيرررذ قررررارات مجلرررس الكليرررة ومراجعرررة األعمرررال الصرررادرة والرررواردة مرررن والرررى الجامعرررة فرررى  •

 الموضوعات ذات الصلة.

اإلشراف على نظام المعلومرات الخاصرة بشرئون الدراسرات العليرا والبحروثب متابعرة تطرور  •
 اإلدخال والتحديث.

 جدول اإلمتحانات ولجنة اإلمتحان. ذعلى تنفياإلشراف  •

تنفيررذ تكليفررات السرريد أ.د. وكيررل الكليررة لشررئون الدراسررات العليررا ومراجعترره فيمررا يطرررأ علررى  •
 سير العمل باإلدارة.

 إسناد األعمال ومراجعتها مع نائب المدير )مسئول اإلتصال والمتابعة(. -2
 اء مقترحة أو تحديث التنفيذ.و مالية س مراجعة مدير الشئون المالية فى سالمة أى إجراءات -3

يجوز تكليف نائب المدير بتمثيل اإلدارة فى اإلجتماعرات المختلفرة بالكليرة والجامعرةب يجروز  -4
 لمدير اإلدارة إضافة أيه أعمال الى موظفية خارج التوصيف الوظيفى ألى منهم.

 المشاركة فى إعداد حفل الخريجين. -5

 جميع أعمال اإلدارة.مراجعة  -6
علرى جميرع أعمرال اإلدارة فرى حالرة غيراب مردير اإلدارة ومتابعرة جميرع  ائب المديرن فإشرا -7

 األعمال الجارية باإلدارة كما وردت بالتوصيف لمدير اإلدارة.
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يوفر التنسي  الالزم لتحقي  مسئول االتصال بين أعمال اإلدارة واإلدارات المعاونة االخري ب -8
 از.سيولة التعاملب وكفاءة اإلنج

 التعليمات الخاصة بإدارة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية. حابعة جميع اللوائتم -9

 طالع رأي عمالء اإلدارة ستإ-10
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 الدراسات العليا والبحوثاإلدارة: 
 واالمتحانات  الخريجينمسئول شئون الوظيفة: 

 
 توصيف مهام الوظيفة:

 ميةالصادره من القسم سانات الر مراجعة شهادات التخرج وكذلك البي -1
 اصدار شهادات الدبلومة والماجستير والدكتوراه . -2

 كتابة براءات الخريجين  -3

صررراءات السرررنوية الخاصرررة برررالتخريل طلبرررة الدراسرررات العليرررا للجهررراز المركرررزي عمرررل االح -4
 للتعبئة العامة واالحصاء 

 اعداد كشوف الطالب المسموح لهم بدخول االمتحان . -5

 ت وكشوف المراقبات والنتدابات ااالمتحاناعداد كشوف  -6

 اعداد جداول االمتحانات الخاصة بطالب الدراسات العليا  -7

 مراجعة شهادات التخرج  -8

 اعداد اذون الدفع الخاصة برسوم شهادات الطالب  -9

 تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات الواردة الي االدارة  -10
 توراه.إصدار شهادات الدبلوم والماجيستير والدك -11
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 الدراسات العليا والبحوث اإلدارة:
 رالوظيفة :مسئول شئون الدبلومه والماجستي

________________________________________________________                                                 
 توصيف مهام الوظيفة:

 . رالماجستياالقسام بشأن قيد طالب الدبلوم و  تلقي خطابات -1

 بعد موافقة االقسام.قيد طالب الدبلوم والماجستير استكمال ملفات  -2

 اعداد مذكرات القيد والتسجيل وتعديل االشراف وتحديد عناوين الرسائل . -3

 مراجعة استمارات مكافاءه طبع الرسائل واالشراف والمناقشة . -4

 متابعة الطالب في سداد الرسوم الدراسية الخاصة بهم  -5

 ب المبتدئين والمسجلين للدبلومة والماجستير اللفات الطمراجعة م -6

 اعداد المذكرات التي تعرض علي مجلس الكلية ولجنة الدراسات ومجلس الجامعة  -7

 القيام بأي مهام أخري يسند اليه من قبل مدير االدارة . -8
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 الدراسات العليا والبحوث اإلدارة:
 شئون الدكتوراه: مسئول الوظيفة

 

 الوظيفة: ف مهامصيتو 
 تلقي خطابات االقسام بشأن قيد طالب الدكتوراه . -1

 استكمال ملفات قيد الطالب الدكتوراه بعد موافقة االقسام  -2

اعداد مذكرات القيد والتسجيل وتعديل االشراف وتحديد عناوين الرسائل  -3
 وتغيرها .

 ة مكافاءة االشراف وطبع الرسائل واالشراف والمناقشمراجعة استمارات  -4

 الطالب في سداد الرسوم الدراسية  ةمتابع -5

 مراجعة ملفات الطالب المبتدئين والدكتوراه  -6

 اعداد المذكرات التي تعرض علي لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية  -7

 القيام باية مهام أخري يسند اليه من قبل مدير االدارة . -8
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 العالقات الثقافية: مسئول الوظيفة
 

 :ةم الوظيفتوصيف مها
 تبادل المعلومات والبرامل والنظم عن أعضاء هيئة التدريس. -1

 توفير فرص الحصول على منح دراسية وبحثية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -2

جراءات سفر. -3  تنفيذ خطط البعثات واإلشراف المشترك والمهمات العلمية من ترشيح وا 

 لزائرين.تنفيذ إجراءات دعوة األساتذة األجانب وا -4

 االشتراك فى أعمال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية بالكلية. -5

 إعداد الدراسات وكافة البيانات المطلوبة للدارة ولمدير إدارة الكلية ولعميد الكلية. -6

 استقبال وتوجيه وتنفيذ كافة المكاتبات فى شئون العالقات الثقافية. -7

 صلة.تنفيذ قرار مجلس الكلية ذات ال  -8

رسرررال المكاتبرررات الخاصرررة بأعضررراء الهيئرررة المعاونرررة إلرررى الجامعرررة ب وزارة التعلررريم اإعرررد -9 د وا 
 العالى والبعثات ب وجهات األمن.

 متابعة اإليفاد للحصول على الدرجات العلمية بالخارج. -10

 القيام بأى أعمال أخرى توكل إليه من رئس القسم. -11

دارة العالقات الثقافية والعالقرات اتنظيم و  -12 ن كليرات ومعاهرد الجامعرة والجامعرات يلعلميرة برا 
 والهيئات المحلية واألجنبية. تاألخرى ومراكز البحوث العلمية بالوزارا

تنميرررة العالقرررات الثقافيرررة والعالقرررات العلميرررة فرررى صرررور االتفاقيرررات والمرررؤتمرات والررردورات  -13
 التدريبية وورش العمل مع الجهات ذات الصلة محليا وخارجيا.
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 رار الوظيفةكعدد ت ئفالوظا
 1 المدير

 1 نائب المدير
 2 أمين المكتبة
 1 مسئول قاعة

 2 مسئول أنترنت
 3 سكرتارية
 1 مساعد فنى

 2 خدمات معاونة
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نائب مدير اإلدارة

 مدير اإلدارة

 مساعد سكرتارية مسئول إنترنت أمين المكتبة مسئول قاعة
 فنى 

 خدمات
 معاونة 

 الهيكل الوظيفى إلدارة المكتبة
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 المكتبة اإلدارة:
 مدير إدارة المكتبة: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 وظفى المكتبة.مالسادة  القيام باإلشراف على -1
 المشاركة فى عمل محاضر الفحص. -2

 المشاركة فى فهرسه الكتب الجديدة. -3

 الرد على الرسائل والمكاتبات الخاصة بالمكتبة. -4

 اإلشراف على ماكينة التصوير بالمكتبة. -5

متابعرررررة احتياجرررررات المكتبرررررة شرررررهريا وعرضرررررها علرررررى لجنرررررة المكتبرررررة إلمكانيرررررة تلبيرررررة هرررررذه  -6
 االحتياجات.

رسررال بيرران بهررا لألقسررامارود عررة و متاب -7 ) حتررى اول  لرردوريات العلميررة الجديرردة مررن الجامعررة وا 
2006). 

عمررررل أذون اإلضررررافة الخاصررررة بالرررردوريات العلميررررة التررررى ترررررد للمكتبررررة عررررن طريرررر  المكتبررررة  -8
 .(2006) حتى اول  المركزية بالجامعة

 المساهمة فى أعمال الجرد السنوى بالمكتبة.  -9
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 تبةالمك اإلدارة:
 نائب مدير إدارة المكتبة: فةيالوظ

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 القيام بإعمال المدير فى حالة عدم وجوده. -1
الكتررب عرن طرير  التعامرل مررع كافرة دور النشرر لسرد احتياجررات بمسرئول عرن تذويرد المكتبرة  -2

 .الطبيةالسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الكتب والمراجع العلمية فى العلوم 

 ة اإلجراءات الفنية الخاصة بالكتب.فإنهاء كا -3

 إعداد وتنفيذ قوائم الكتب الجديدة. -4

 تسجيل الكتب الجديدة بالكمبيوتر وذلك بعد تصنيفها وفهرستها. -5

 عمل أذون اإلضافة ومحاضر الفحص الخاصة بالكتب الجديدة. -6

 المشاركة فى أعمال لجنة المكتبة لتلبية االحتياجات المطلوبة. -7

لخاصة بالدوريات العلمية التى ترد للمكتبة عن طري  المكتبة المركزية ااإلضافة عما أذون  -8
 .(2006) حتى اول  بالجامعة

 المشاركة فى أعمال الجرد السنوى بالمكتبة.  -9
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 المكتبة اإلدارة:
 أمين المكتبة: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 بة الكلية.لتدريس وطمسئول عن االستعارات الخارجية ألعضاء هيئة ال -1
 إرسال المطالبات الدورية الخاصة برد الكتب للمكتبة. -2

تسجيل الرسائل العلميرة الرواردة للمكتبرة مرن الرداخل. وتسرجيل الكترب الجديردة فرى السرجالت  -3
 .(2006) حتى اول  الخاصة بها والمشاركة فى فهرستها وتسجيل الدوريات العلمية

 المشاركة فى أعمال االنترنت. -4

 زوار المكتبة للوصول إلى ما يحتاجون إليه. سادةد الإرشا -5

 المساهمة فى أعمال الجرد السنوى للمكتبة. -6
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 المكتبة اإلدارة:
 مسئول قاعة: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 .وقاعة الدوريات الطالبقاعة  مسئول عن قاعة أعضاء هيئة التدريس و -1
 ول إلى ما يريدونه.صب فى الو مساعده أعضاء هيئة التدريس والطال -2

 المشاركة الدورية فى رد الكتب والدوريات والرسائل ألماكنها بالمكتبة. -3

 المساهمة فى أعمال الجرد السنوى بالمكتبة. -4
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 المكتبة اإلدارة:
 مسئول اإلنترنت: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 .سة التدريمسئول عن اإلنترنت الخاص بأعضاء هيئ -1

 مساعدة السادة الزوار فى الوصول إلى ما يحتاجونه من كتب ودوريات. -2
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 المكتبة اإلدارة:
 سكرتيرة إدارة المكتبة: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
)حتررى  القيررام بكتابررة قرروائم الكتررب والرردوريات العلميررة الجديرردة الررواردة للمكتبررة علررى الكمبيرروتر -1

 .(2006اول 

وعمرررل الكرررروت الخاصرررة بالكترررب والقيرررام بتجديرررد الكرررروت القديمرررة الخاصرررة بالكترررب  كتابرررة -2
 والرسائل العلمية بالمكتبة.

 .(2006) حتى اول  المشاركة فى تسجيل الدوريات العلمية الجديدة -3

 المساهمة فى أعمال الجرد السنوى للمكتبة. -4

 كتابة محاضر لجان المكتبة. -5

 لى الكمبيوتر.عمكاتبات كتابة خطابات الرد على ال -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

95 
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 المكتبة اإلدارة:
 مساعد فنى: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 مسئول عن شئون التصوير بالمكتبة. -1

 المساعدة فى شئون القاعات. -2
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 المكتبة اإلدارة:
 خدمات معاونة ) عمال مؤقتين(: الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 ة.نظافة المكتب -1
 المكتبات الداخلية بالكلية. توزيع -2

 تسليم المكتبات الخارجية داخل الحرم الجامعة. -3
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 عدد تكرار الوظيفة ظائفو لا
 1 رئيس 

 1 سكرتارية 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 رئيس

 وحدة الصيانة 

 سكرتارية

 

 لمقراالهيكل التنظيمي الدارة شئون  



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

99 

 
  شئون المقر: رئيس الوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
نظافررة والصرريانة بررالمظهر وتحقيرر  المسررتوى الالئرر  مررن ال االداريررةحسررن اسررتخدام المبررانى  -1

 الجذاب واضافة اللمسة الجمالية على مبنى أو مبانى بالكلية.

 االشراف على المظهر العام الخارجى لمبنى )او مبانى( الوحدة ليكون على الوجه اللئ . -2

داخلهرا والحردائ  الداخل و د وتجميل المبانى من ات المناسبة العدااقتراح الوسائل والتصميم -3
واالشراف على تنفيذ العمليات المتعلقة بها من اعمال التشجير وغرس أحرواض الملحقة بها 

 الزينة وتنسيقها باالسلوب الفنى السليم.

اقتررراح تنظرريم وتحديررد مررداخل المبررانى والممرررات وامرراكن دخررول االفررراد والمركبررات واالشررراف  -4
 لمناسب.هذه المداخل بالشكل ا على اعداد

تصرررميم واختيرررار الاللررروان المناسررربة لررردهان المبرررانى مرررن الرررداخل والخرررارج بمرررا يتمشرررى مرررع  -5
متطلبات وظروف العمل ومع الذو  السرليم واالشرراف علرى تنفيرذ هرذه التصرميمات ومراعراة 

 االلتزام بها.

 لذلك. ةاستغالل الفراغات امام وحول المبانى واقتراح الوسائل المناسب -6

الترررى يتطلبهرررا العمرررلب وكرررذلك اسرررتغالل  ية بمرررا يحقررر  االحتاجررراتاالرشررراد تصرررميم اللوحرررات -7
لتعريرررف العرررراملين بالوحررردةاو المترررررددين عليهرررا بمعررررالم الررربالد وجوانررررب اللوحرررات االرشررررادية 

 التطور فيها.

اتهرا عاقتراح التخطيط السليم النماط االثاثات والمفروشات من مختلف المستويات وذلك لمرا -8
 ة بها.عند تزويد الوحد

 ميم نظام توزيع االضاءة داخل مبانى الوحدة واالشراف على تنفيذها.صت -9
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اقتراح االشكال الفنية المناسبة لواجهات المبانى المناسبة لواجهات المبرانى فرى المناسربات  -10
 القومية واالعياد الوطنية واالشراف على تنفيذها.

الفواصرل بمرا يحقر  لوب وضرع بة لمبانى الوحردة واسرساالشتراك فى وضع التعديالت المنا -11
 المثل للمساحات المتاحة ويحق  الشكل الجمالى المطلوب.االستخدام ا

 االشتراك فى تحديد االسس واالحتياجات الخاصة بالجهة عند تصميم مبانيها الجديدة. -12

 اقتراح التوزيع الداخلى لالماكن باالشتراك مع وحدة التنظيم واالدارة. -13

ات واالثاث وغيرها من مرافقة وطوابقة وكذلك المفروشطرقاتة و ق  من نظافة المبنى و حالت -14
 المعدات المستخدمة.

 التحق  من االستخدام االمثل للمياه والكهرباء ووضع خطط ترشيد االستهالك منها. -15

االشررررراف علررررى صرررريانة المبنررررى واعمررررال الخرررردمات الداخليررررة مررررن حيررررث النظافررررة والميرررراه  -16
 والكهرباء.

المتصرررلة بمظهرررر الرئيسرررية بالمالحظرررات العامرررة  القطاعررراتطرررر شرررئون المقرررر رؤسررراء خي -17
والتغلرررب ونظافررة المبنررى داخرررل الطوابرر  المخصصررة لهرررا وطلررب اتخرراذ االجرررراءات الالزمررة 

 على كافة المظاهر المخالفة لمظهر المبنى ومتابعتها على الطبيعة.

مواجهرة قها عند العمليات الواجب تحقي يتم التنسي  بين العالقة العامة ب وشئون المقر فى -18
 بات قومية وعند استقبال الشخصيات الرسمية والوفود.الظروف الخاصة من مناس

بعد تلقي البالغات طبقًا  لكلية وتكليف الفنين بالقيام بهاإلشراف على األعمال المطلوبة لا -19
 لالجراءات الوقائية العالجية.  

ومباشررررة اى  ةى الجامعرررة واسرررتالمها مرررع مهندسررريررراإلشرررراف علرررى عمليرررة الترميمرررات بالكل -20
 .اعمال مستجدة
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 رئيسوحدة الصيانة 

 2 مسئول الكهرباء
 2 مسئول النجارة 
 1 مسئول السباكة

 1 مسئول األجهزة الطبية ومستلزمتها 
 1 اجهزة التكيف والتبريد مسئول 

 2 مسئول الدهانات والنقاشة
 1 ات معاونهمخد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الهيكل التنظيمى  للصيانة  

 رئيس

مسئول  مسئول الكهرباء
 النجارة 

مسئول 
 السباكة

مسئول 
األجهزة 
 الطبية 

مسئول أجهزة 
 التبريد والتكيف

مسئول التنجيد 
 روالستائ

مسئول 
 الدهان
 والنقاشة
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 الصيانة 

 : مسئول الكهرباءالوظيفة
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 القيام بالصيانة الالزمة لجميع المعامل و اإلدارات ومدرجات الكلية. -1
 تركيب الخطوط المطلوبة. -2

 .تجهيز لجان االمتحانات ومتابعتها  -3

 قسام.وبة باألالت الكهربائية المطلصصيانة المفاتيح والمراوح والو  -4

 مراقبة محطة الكهرباء. -5

  رقم تطبي  إجراءات الصيانه الوقائية العالجيه -6

F-630-02, F-630-01. 
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 صيانةال

 : مسئول النجارة الوظيفة
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 ها.لالمرور على جميع المعامل و المدرجات وأقسام الكلية لعمل الصيانة الدورية  -1

 تابعتها.حانات ومتجهيز لجان االمت -2

 إصالح األبواب و الكوالين و المرور عليها بصفه دوريه  -3

 تطبي  إجراءات الصيانه الوقائية العالجيه رقم  -4

F-630-02,  F-630-01. 
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 صيانةال
 : مسئول السباكةالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 ام ومعامل الكلية.سالصيانة الدورية باألقبأعمال القيام  -1
 التفتيش بالكلية. لجميع غرف ر شاملهيتط -2

 .و الصنابير و قواعد و أحواض الحمامات  المياه سير تركيب و صيانة مواتير -3

 محابس و مداخل و مخارج المياه بالمباني و إصالحها.المرور الدوري علي  -4

 تطبي  إجراءات الصيانه الوقائية العالجيه رقم  -5

F-630-02,  F-630-01. 
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 نةصياال
 الطبية ومستلزماتها : مسئول األجهزةفةالوظي

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 إصالح األجهزة المعملية والمراوح والشفاطات بأقسام الكلية. -1

 إصالح وصيانة أجهزة التصوير و أجهزة مكبرات الصوت.  -2

 مها.الستاعمل محاضر األجهزة التي يتم إصالحها عن طري  شركات الصيانة و  -3

 الخاصة بها. ان الفحصاالشتراك في لج -4

 تطبي  إجراءات الصيانه الوقائية العالجيه رقم  -5

F-630-01  2ب F-630-0 
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مدير اإلدارة

 12 مسئول الحسابات والميزانية
 3 مسئول الحسابات الخاصة

 - خدمات معاونة
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

الهيكل التنظيمى  إلدارة الموازنة  
 والحسابات

 مدير اإلدارة

 مسئول الحسابات والميزانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ول الحسابات والميزانية

 ل الحسابات الخاصةمسئو 
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 لحساباتنة واواز المإدارة: 
 : مدير إدارة الموازنة والحساباتالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:

 مراجعة ومتابعة جميع األعمال الخاصة بالزيادة عن النصاب. -1

ئرررة يمراجعرررة جميرررع األعمرررال الخاصرررة بمكافرررأة االمتحررران عرررن دور ينررراير ومرررايو للسرررادة أعضررراء ه -2
 والعمال. التدريس وكذلك الموظفين

 الة للسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال.الخاصة بصندو  الزم األعمال مراجعة جميع -3

 مراجعة جميع األعمال الخاصة بالتصحيح ودعم الكتاب. -4

 مراجعة العالج للسادة أعضاء هيئة التدريس. -5

رحلة البكالوريوسب ئة التدريس والموظفين عن ميمراجعة أعمال مالحظة االمتحان للسادة أعضاء ه -6
 العليا والتخلفات. اساتالدر حظة مال

 مراجعة جميع أعمال مكافأة التفو  للطلبة للفر  الدراسية الخمسة. -7

 مراجعة مكافأة الشفوى للمدرسين المساعدين والمعيدين وكذلك الموظفين. -8

 باب ثانى. –مراجعة ومتابعة الميزانية باب أول  -9

 ت.األعمال الخاصة بالمؤتمرا ةمراجع -10

 لفة.تشمل المتحصالت ودفاتر الس نة والتىمراجعة أعمال الخزي -11

 مراجعة األعمال الخاصة بدورة إعداد المعلم الجامعى )األميدست(. -12

 مراجعة األعمال الخاصة بتفعيل الميزانية والمكافأة الخاصة بمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه. -13

 ل السفر والركايب.دمراجعة استمارات ب -14

 لتدريب الصيفي.أعمال امراجعة  -15

 لخاصة بجميع المنح التى ترد من الموازنة والصنادي  الخاصة.لكشوف اإعداد ا -16

 القيام بتدوين جميع المكاف ت التى يحصل عليها الموظف أو العامل ببطاقة األجور المتغيرة. -17
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 الموازنة والحساباتإدارة: 
 ميزانيةل: مسئول الحسابات واالوظيفة

 

 ظيفة:توصيف مهام الو

 التدريس والزيادة عن النصاب. متحان للسادة أعضاء هيئةافأة االمسئول عن عمل مك -1

مسررئول عررن حسررابات مكافررأة االمتحرران للمرروظفين والعمررال وصررندو  الزمالررة ألعضرراء هيئررة  -2
 التدريس والموظفين والعمال.

 كتاب.لمراجعة تكاليف العالج ألعضاء هيئة التدريس ودعم ا -3

 التدريس والموظفين. ألعضاء هيئةريوس الو لبكحظة امتحان مرحلة امراجعة ميزانية مال -4

 مراجعة مكافأة التفو  للطلبة للفر  الدراسية الخمسة. -5

 مراجعة مكافأة الشفوي للمدرسين المساعدين والمعيدين والموظفين. -6

 باب ثانى والمؤتمرات والمتحصالت. –مراجعة الميزانية باب أول  -7

 سئول عن دفاتر السلفة.م -8

 (.اد المعلم الجامعى )األميدستدورة إعدل عن القيام بأعمال ئو مس -9

 القيام بأعمال استمارات بدل السفر وأعمال مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه. -10

 عمل استمارات االنتقاالت والتدريب الصيفى. -11

 مسئول عن أعمال انتداب التدريس. -12

 لك.ين بالدفاتر الخاصة لذضاء هيئة التدريس والموظفعتدوين جميع ما يحصل عليه أ -13

 افأة األدوار ببطاقة األجور المتغيرة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.ل مكتسجي -14

 القيام بعمل جميع المكاف ت األخرى. -15
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 الموازنة والحساباتإدارة: 
 : مسئول الحسابات الخاصةالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:

رسروم الدراسرية ن )البكل مصة مع خزينة الكلية الخا مطابقة الكشوف واإليصاالتو مراجعة  -1
 رسوم الدراسات العليا(. –

 رد مصروفات الدراسات العليا للطلبة الغير مقبولين. -2

 عمل جرد للخزينة على فترات دورية. -3

 عمل دورة مستنديه للدفاتر الرسمية تشمل: -4

 دفتر اليومية. •
 حساب جارى البنك. •
 يرادات والمصروفات.إلحساب ا •
 رائب.الض حساب •

 مبالغ للجهات الخاصة بها.ت الضرائب وتوجيه الواستماراإعداد كشوف  -5

 إعداد الحساب الختامي للصنادي  الخاصة التى تشمل: -6

 .30/6* إعداد الميزانية عن السنة المالية المنتهية فى 
 * حساب اإليرادات والمصروفات.

 * إعداد ميزانية المراجعة.

ركزيرة الترى تصررف   المصرناديوالالترى تحرول مرن الجامعرة اد كشوف المرنح والمكافر ت دإع -7
 فى بعض المناسبات الرسمية.

 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

110 

 
 
 

 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 2 مدير اإلدارة

 8 مسئول إجراءات الشراء
 2 مندوب المشتريات

 12 أمين المخزن
 4 كاتب شطب
 1 مراقب عهد

 - خدمات معاونة
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلدارة    الهيكل التنظيمى
 المشتريات والمخازن

 إدارة المخازن إدارة المشتريات
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 ظيفةعدد تكرار الو  الوظائف
 1 اإلدارة يرمد

 3 مسئول إجراءات الشراء
 3 مندوب المشتريات

 2 أخصائي عقود صيانة
 1 سكرتارية 

 1 خدمات معاونة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 تايالمشتر 

مسئول إجراءات 
 الشراء

مندوب 
 المشتريات

 المدير

خدمات 

 معاونة 

أخصائي  سكرتارية

عقود 

 صيانة
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 إدارة: المشتريات
 : مدير إدارة المشتريات الوظيفة

 

 الوظيفة: توصيف مهام

 لمحدودة.ت العامة واناقصاالمت و الشراء من الممارسامراجعة جميع أعمال  -1

 متابعة توريد أوامر التوريد. -2

 متابعة صرف مستحقات الشركات. -3

 اإلشراف على أعمال مسئول المشتريات. -4

متابعررررة طلبررررات األقسررررام المختلفررررة مررررن كيماويررررات وأدوات زجاجيررررة وأجهررررزة وأثرررراث وطلبررررات  -5
 اإلدارات.

 .خاصة بالصنادي  الخاصةبعة شراء احتياجات الكلية الامت -6

 السلف الخاصة باألقسام وبموازنة الدولة. تسوية متابعة -7

 متابعة جميع األعمال الخاصة بالقسم مع الوحدة الحسابية وتقفيل الميزانية معها. -8

 متابعة طلبات شراء الوافدين. -9

 مراجعة طلبات شراء األحماض. -10
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 لمشترياتاإدارة: 
 : مسئول إجراءات الشراءالوظيفة

 

 يفة:ظهام الوتوصيف م

 تولى الدفاتر وسجل الموردين. -1

أحبرار  –أجهرزة معامرل  –أدوات زجاجيرة  –القيام برإجراء ممارسرات ومناقصرات )كيماويرات  -2
 أدوات نظافة(. –أدوات كتابية  –حيوانات تجارب  –معدات صغيرة   -

 رات.شر وطلبات الصنادي  الخاصة واإلداسام باألمر المباقمتابعة طلبات الشراء من األ -3

 السلف المؤقتة لجميع األقسام من الموازنة.ية تسو  -4

 مطابقة أعمال إدارة المشتريات مع أعمال الوحدة الحسابية وتقفيل الميزانية. -5

 متابعة طلبات شراء الوافدين. -6

 شراء األحماض. -7
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 إدارة: المشتريات

 المشتريات ب: مندو الوظيفة
 

 يف مهام الوظيفة:توص

 ارة المشتريات والكلية.خاصة بإدإحضار العروض ال -1
 تسليم أوامر التوريد إلى الشركات. -2

اسرررررتالم شررررريكات األحمررررراض وتسرررررليمها للشرررررركات المنتجرررررة السرررررتالم األحمررررراض وتسرررررليمها  -3
 المخازن.

 متابعة إجراءات تسوية السلفة والشراء منها. -4

لى الجامعة.دارة المشتريات مإتسليم واستالم خطابات  -5  ن وا 

مكافر ت ولجران للسرادة أعضراء هيئرة لوبرة مرن مرتبرات و متابعة كل ما يتعل  بالشيكات المط -6
 والطلبة. –العمال  –موظفين  –التدريس 

 متابعة إجراءات السلفة المستديمة. -7
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مدير اإلدارة

 1 أمين المخازن 
 1  كاتب شطب
 1 مراقب عهد 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المخازن

 مراقب العهد المخازن مدير

 المدير

 أمين المخازن كاتب الشطب
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 المخازنإدارة: 
 : مدير المخازنالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:

 مراجعة أعمال الشطب الخاصة بالمخازن الرئيسية والفرعية. -1

مراجعة محتوى المخازن الرئيسية للكيماويات والزجاجيات والمستديم واألدوات الكتابيرة .....  -2
 لخ.ا

 الخاصة بالمخازن. للوائح والقوانينالعلم الكافى با -3

 متابعة إجراءات اآلمن والسالمة للمخازن واتخاذ ما يلزم لحمايتها. -4

اإلشرررراف علرررى عمليرررة اسرررتالم األصرررناف مررررن الشرررركات وعمرررل الفحرررص الخررراص بهرررا ثررررم  -5
ضافتها إلى المخازن الفرعية حتى يمكن الصرف منها إلى  إضافتها فى المخازن الرئيسية وا 

 األقسام.

 المخازن نحو تنفيذ واجبات العمل المكلفين بها. إلشراف على أمناءا -6

 مراجعة استمارات الصرف قبل صرفها ومتابعة عملية التسليم. -7

ذن اإلضافة. -8  مراجعة الفواتير الواردة على محاضر الفحص وا 

 متابعة قيد األصناف بدفاتر المخازن ودفاتر الشطب. -9

 لفرعية.خازن الرئيسية وابقة الربع سنوية للمامتابعة إجراء المط -10

 متابعة الجرد السنوي لجميع المخازن الفرعية والرئيسية. -11

جراءات البيع. -12  مراجعة استمارات الكهنة ومتابعة عمليات التكهين وا 

 متابعة العمل بالرقم الكودى. -13

   

 
 

 

 المخازنإدارة: 
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 : أمين المخازنالوظيفة
 

 توصيف مهام الوظيفة:

 واء المخازن الرئيسية أو الفرعية.حتويات المخازن سم بعمل حصر شهري على مو يق -1

 إبالغ رئيس المخازن على أى تلف أو فقد. -2

 يقوم باستالم الفواتير الواردة من الشركات بعد مراجعتها على أوامر التوريد. -3

 يقوم بعمل الفحص الالزم لألصناف بعد استالمها. -4

 خازن الفرعية.خازن الرئيسية إلى الممتسليم األصناف بعد فحصها فى ال -5

 افة األصناف بدفاتر المخازن بعد فحصها.إض -1

إضافة جميع األصناف فى دفاتر المخازن الرئيسية والفرعية كذلك إضافتها بردفاتر الشرطب  -2
 حتى يمكن عمل إجراءات الصرف.

 التنسي  بين أمناء مخازن األقسام فى عملية االستالم والصرف واإلضافة. -3

 لتوريد.محاضر الفحص وأوامر ا ةمراجع -4

 الربع سنوية للمخازن الرئيسية والفرعية. المطابقة -5
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 المخازن إدارة:
 : كاتب الشطبالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:

 شطب كيماويات أو زجاجيات أو مستديم أو أدوات كتابية أو أدوات نظافة أو شهادة كهنة. -1

 من أمين المخزن. استالم االستمارات التى تم صرفها -2

 دفتر الشطب الخاص بكل مخزن من الرصيد.هذه االستمارات بتخصيم  -3

 إضافة األصناف الواردة للمخزن بعد فحصها بالمخزن ثم إضافتها فى المخازن الفرعية. -4

 المطابقة الشهرية مع أمناء المخازن الفرعية والرئيسية كل ثالثة شهور. -5

 تسعير محاضر الجرد. -6
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 المخازن ة:ر إدا
 اقب العهد: مر الوظيفة

 

 ف مهام الوظيفة:توصي

دارات الكلية. -1  فتح ملفات للسادة أرباب العهد بجميع أقسام وا 
إضرررافة أو خصرررم االسرررتمارات الخاصرررة بإضرررافة أصرررناف أو تكهرررين أو فصرررل عهرررد للسرررادة  -2

دارات الكلية.  أرباب العهد على مستوى أقسام وا 

فين العراملين التردريس أو المروظواء للسرادة أعضراء هيئرة سيتم فتح ملفات بالعهد الشخصية  -3
 بالكلية.

يونيررو مرن كرل عرام:  سرنة لجررد عهرد شخصررية  30يرتم عمرل اسرتمارات جررد اإلضرافي فرى  -4
 وسنة لجرد العهد المستديمة واألجهزة.

 مراقبة األصناف من خالل األرصدة الموجودة بالدفاتر الخاصة عهدة كل فرد على حدة. -5
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 مالحظات عدد تكرار الوظيفة الوظائف
  1 رئيس

التأمينات 
 والمعاشات

ادر الخاصكلا الكادر العام االستحقاقات
  

شئون 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 ()التسيهالت

 الهيكل التنظيمى  إلدارة  
 شئون العاملين  
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مسئول عن األساتذة واألساتذة  1 نائب رئيس
 المساعدين والمدرسين

  4 المسئول عن األساتذة المتفرغين
  1 المسئول عن انتدابات أعضاء هيئة التدريس 

  3 درسين المساعدينمالمسئول عن ال
  3 ن المعيدينالمسئول ع

  1 لمسئول عن الشئون الكتابيةا
  - خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رئيس

المسئول عن 
شئون األساتذة 

متفرغين وغير لا
المتفرغين و 
 المعاشات  

 نائب الرئيس

المسئول عن 
 شئون المعيدين

 الهيكل الوظيفى للكادر الخاص  
 

المسئول عن 
شئون المدرسين 

 المساعدين

المسئول عن 
انتدابات 
يئة أعضاء ه
 التدريس

المسئول عن 
الشئون 
 الكتابية
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 الكادر الخا 
 : رئيس الكادر الخاصالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 متابعة األعمال التي تجرى باإلدارة. -1

 ء هيئة التدريس ومعاونيهم. امراجعة األعمال المتعلقة بترقيات أعض -2

جراءات التقدم للترقية. ة األعمال الخاصةمراجع -3  بالتعيينات وا 

 متابعة تشكيل مجلس الكلية ومجالس األقسام. -4

متابعررررة موضرررروعات مجلررررس الكليررررة ثررررم عرضررررها علررررى مجلررررس الجامعررررة أو السرررريد األسررررتاذ  -5
 الدكتور/ رئيس الجامعة.

 أجازات. –تجنيد  –ميزانية  –ت امتابعة السجالت الخاصة باإلدارة أقدمي -6

لتنظيمررات الداخليررة إلعررداد الكرروادر و تنميررة مهرراراتهم و إكسررابهم خبرررات خرراذ القرررارات و اات -7
 جديدة.

 تنفيذ ما يوكل إليه من قبل عميد الكلية وأمين عام الكلية. -8

 متابعة عمل العالوات مع مراجعتها. -9

 اجعة األجازات.ر مراجعة الزيادة عن النصاب وصندو  الزمالة بعد م -10

رة الموازنررة والحسررابات بالجامعررة مررن حيررث عرردد الرردرجات الميزانيررة مررع إدامتابعررة سررجالت  -11
 الخالية والمشغولة.

 المحاولة لتطوير اإلدارة لسهولة إخراج البيانات المطلوبة. -12

 مراجعة جميع البيانات التي ترد للدارة. -13

عاش وتعيينهم هيئة التدريس من حيث اإلحالة للم ءمتابعة كل ما يتعل  بالسادة أعضا -14
تذة متفرغين ثم غير متفرغين و متابعة إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس استقالة أسا

 ووفاة.
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 الكادر الخا 
 : نائب رئيس والمسئول عن شئون أعضاء هيئة التدريسالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
عرضررها علررى األسرراتذة و  –واألسرراتذة المسرراعدين  –تعيررين السررادة أعضرراء هيئررة المدرسررين  -1

لكليرررة والجامعرررة وعمرررل القررررارات التنفيذيرررة الخاصرررة برررذلك بعرررد صررردور قررررار السررريد مجلرررس ا
 األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.

عرررض السررادة أعضرراء هيئررة الترردريس علررى اللجنررة الطبيررة بخصرروص األجررازات المرضررية  -2
 ة الخاصة بهم.يومصارف العالج وعمل البطاقات العالج

 –رعايرررة طفرررل  –اء هيئرررة التررردريس مرافقرررة زوج خاصرررة بالسرررادة أعضرررمتابعرررة األجرررازات ال -3
 وضع.

نهاء الخدمة والوفاة الخاصة بسيادتهم. -4  متابعة االستقالة وا 

 مراجعة الزيادة عن النصاب وصندو  الزمالة بعد مراجعة األجازات. -5

 المساعدة فى عمل العالوات الدورية. -6

 المختلفة. عمل البيانات التى ترد من الجهات ىالمساعدة ف -7

 مجلس الكلية ومجالس األقسام. تشكيل -8
 

 

 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

124 

 

 الكادر الخا 
 : المسئول عن شئون األساتذة المتفرغينالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
متابعررة اإلحالررة للمعرراش وفحررص جميررع ملفرراتهم وعمررل تسلسررل مرتبرراتهم ثررم اسررتيفاء الملفررات  -1

رس  تنفيذية الخاصة بذلك.وعمل القرارات اللها إلى إدارة المعاشات بالجامعة االخاصة بهم وا 

 عمل قرارات إعادة التدرج الخاصة باألساتذة المتفرغين. -2

 تجديد( والعرض على مجلس الجامعة. –متابعة األساتذة الغير المتفرغين )تعيين  -3

لتردريس الرذين بلغروا امتابعة استمارات الخردمات الصرحية واالجتماعيرة للسرادة أعضراء هيئرة  -4
 الخدمات االجتماعية. رسالها إلى صندو سن السبعين وا  

 عمل العالوات الدورية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -5

 عمل البيانات المطلوبة ومراجعتها والتي ترد إلى اإلدارة من الجهات المختلفة. -6

 اء هيئة التدريس.ضالمساعدة فى عمل صندو  الزمالة الخاص بالسادة أع -7

 تر.تابة علي الكمبيو المساعدة في الك -8

عرررض السررادة أعضرراء هيئررة الترردريس علررى اللجنررة الطبيررة بخصرروص األجررازات المرضررية  -9
 ومصاريف العالج.

 
 
 
 
 

 الكادر الخا 
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 : المسئول عن شئون المعيدينالوظيفة
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 القرارات التنفيذية الخاصة بذلك. لوعمتعيين المعيدين و استيفاء ملفاتهم و  -1

رعاية والد -مرضى-وضع –رعاية طفل  –اصة بالمعيدين مرافقة زوج بعة اإلجازات الخمتا -2
 الدة.وو 

 متابعة الموقف من التجنيد. -3

 عمل البطاقات العالجية. -4

 المساعدة في عمل البيانات التي ترد من اإلدارة. -5

 عمل العالوات الدورية. -6

 صة باالجازات.ااستيفاء الملفات الخ -7

 يوتر. استيفاء استمارات الكمب -8

 رات صندو  الزمالة.عمل استما -9

 المساعدة في الكتابة علي الكمبيوتر. -10     
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 الكادر الخا 
 : المسئول عن شئون المدرسين المساعدينالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 فيذية الخاصة بذلك.نوعمل القرارات التو استيفاء  المدرسين المساعدينتعيين  -1

-وضررررع –رعايرررة طفرررل  –المسررراعدين مرافقررررة زوج لخاصررررة بالمدرسرررين متابعرررة اإلجرررازات ا -2
 رعاية والد و والدة.-مرضى

متابعة من مضى علي تعيينهم خمس سرنوات فري وظرائف معيردين أو مدرسرين مسراعدين و  -3
 ة.داحتساب جميع اإلجازات و التحويل إلى وظيفة إدارية في حالة استيفاء الم

 من اإلدارة. عمل البيانات التي ترد في المساعدة -4

 الزمالة. صندو استمارات  عمل -5

 عمل العالوات الدورية. -6

إعداد المعلم الجامعي و إرسالها إلى إدارة التدريب بعد  -حاسب  لي-متابعة الدورات تويفل -7
 مراجعتها.
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 الخا  الكادر

 التدريس انتدابات أعضاء هيئة عن: المسئول الوظيفة
 
 مهام الوظيفة: توصيف  

شررركات( و عرضررها علرري مجلررس الكليررة و إرسررال  -امتحرران -ترردريسعررة االنترردابات ) مراج -1
 .الخطابات الخاصة بذلك

 المساعدة في عمل العالوات الدورية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس.  -2

 عمل البيانات التي ترد من اإلدارة. في المساعدة -3

 الزمالة. صندو  استمارات عمل -4

 ستخراج اإلجازات.ال التدريس هيئة ءأعضافحص ملفات السادة  -5
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 الخا  الكادر

 الشئون الكتابية عن: المسئول الوظيفة
 
 مهام الوظيفة: توصيف  

 .كتابة كل أعمال اإلدارة علي الكمبيوتر -1

 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

129 

 
 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 رئيس
 ه بعمل مسئول شئون خدمةمبجانب قيا 1 نائب رئيس

 2 مسئول أجازات
 3 مسئول شئون خدمة
 1 مسئول وثائ  خدمة

 1 مسئول الشئون الكتابية
 - خدمات معاونه

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى للكادر العام

 رئيس

 نائب رئيس

مسئول 
 األجازات

مسئول شئون 
 الخدمة

مسئول وثائ  
 الخدمة

مسئول الشئون 
 الكتابية

مسئول شئون 
 الة المؤقتةالعم



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

130 

 مالكادر العا
 : رئيس الكادر العامالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 سرير العمرل وتنسري  العمرل برين العراملين بالقسرم اإلشراف على جميع أعمال القسرم ومتابعرة -1
 وتوجيههم.

 ام الكامل بالقوانين واللوائح التى تخص العمل بالقسم.اإللم -2

 مسئول عن جميع القرارات والمكاتبات الصادرة من القسم. -3

 الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات -4

 إعداد تقارير الكفاية للعاملين بالقسم. -5

 رشيح للعالوات التشجيعية.تإعداد كشوف ال -1

 لقسم على أفضل وجه.إلنجاز العمل با وضع الخطة الالزمة -2

 إعتماد كارنيهات جميع العاملين وبطاقات العالج. -3
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 مالكادر العا

 : نائب رئيس الكادر العامالوظيفة 
 

 توصيف مهام الوظيفة :
 القيام بمعظم مهام رئيس القسم فى حالة عدم تواجده. -1
 ة اإلستعجال.كة رئيس القسم فى إنجاز األعمال التى لها صفر مشا -2

 شاركة فى إعداد جميع البيانات اإلحصائية المتصلة بأعمال القسم.الم -3

 مراجعة أعمال مسئولى شئون الخدمة وشئون وثائ  الخدمة قبل العرض على رئيس القسم. -4

األفررررراد بالجامعررررة قبررررل  مراجعررررة الترقيررررات والعررررالوات التشررررجيعية مررررع اإلدارة العامررررة لشررررئون -5
 بذلك. إصدار القرارات الخاصة

رير الكفاية للسادة العاملين بعد إعتمادها من السيد أ.د./ عميد الكلية للجامعة هذا تسليم تقا -6
بجانررب القيررام بجميررع مهررام مسررئول شررئون الخدمررة فيمررا يخررص العرراملين بمجموعررة الوظررائف 

 الفنية وتنفيذ مايوكل إليه من أعمال أخرى.
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 مالكادر العا

 ت: مسئول األجازاالوظيفة 
 

 لوظيفة :توصيف مهام ا
 إمساك سجل األجازات. -1
التأشررير علررى األجررازات العارضررة واإلعتياديررة بسررماح الرصرريد ثررم رصرردها بسررجل األجررازات  -2

رسالها إلدارة المحفوظات لحفظها بملف العامل.  وا 

لعامة للتأمين الصحى والهيئة القومية اتحويل الحاالت المرضية للكشف الطبى على الهيئة  -3
 اذ قرار بشأنها.ن اإلجتماعى إلتخللتأمي

إصرردار قرررارات مررنح المررريض بررأمراض مزمنررة أجررازة مرضررية إسررتثنائية حتررى سررن اإلحالررة  -4
 للمعاش أو أنهاء خدمته بناء على قرارات اللجان الطبية المختصة.

تخاذ -5  اإلجراءات الالزمة. متابعة حاالت اإلنقطاع عن العمل بدون إذن وا 

تخاذ اإلجراءات الالزمة.طارات الوارده للحصر ومتابعة وتسجيل األخ -6  قسم بالتأخيرات وا 

 مراجعة كشوف صرف األجر اإلضافى لتحديد مدد الغياب قبل الصرف. -7

تسجيل الغياب  بالكشوف المعده لصرف مالحظة اإلمتحانات بالدور االول والثانى من كل  -8
 عام.

العررام  العامررل علررى مرردار باألجررازات اإلعتياديررة والمرضررية الحاصررل عليهررا عمررل إذن تسرروية -9
 الميالدى.

إسررتخراج بيرران الرصرريد السرراب  األجررازات اإلعتياديررة السررابقة لحرراالت إنهرراء الخدمررة )ألى  -10
 سبب( والمنقولين لجهات أخرى.

 إصدار قرار الخصم من المرتب للغياب بدون إذن. -11
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 الكادرالعام
 شئون الخدمة ل: مسئو الوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 قرارات التعيين.إصدار  -1
تخرراذ جميررع اإلجررراءات الخاصررة بررذلك  -2 إعررداد وحصررر بيانررات العرراملين المسررتحقين للترقيررة وا 

 حتى صدور قرار الترقية.

 إصدار قرار منح العاملين العالوات الدورية والتشجيعية. -3

 المستحقين. إصدار قرار منح بدل عدوى وبدل تفرغ للعاملين -4

 وداخل الكلية.نقل والندب خارج إتخاذ جميع اإلجراءات الخاصة بال -5

إتخراذ إجررراءات ضرم مرردد الخدمرة العسرركرية والخدمررة العامره والخبرررة العلميرة والخبررره العمليررة  -6
 والمدد السابقة بجهات أخرى.

تخاذ إجراءات محوها. -7  إصدار قرارات الجزاءات وا 

لمرافقررة  –لرعايررة الطفررل  –ازات الخاصررة لرعايررة االسررره جررإتخرراذ إجررراءات مررنح وتجديررد األ -8
 الزوج.

عرررالن العامرررل بصرررورة مرررن البيررران المقررردم عرررن ادائررره بعرررد  -9 إسرررتيفاء بيانرررات تقرررارير الكفايرررة وا 
 إعتماده من السلطة المختصة.

 تحديث قاعدة العماله للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة. -10

 تحديث إقرارات الحالة اإلجتماعية. -11

للنقطراع عرن  –قالة للسرت –للوفراه  –قرارات إنهاء الخدمرة لبلروغ السرن القانونيرة  رإصدا -12
 العمل بدون إذن.

 إنشاء رقم تأمينى للمعينين الجدد. -13
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 إصدار قرارات تنفيذية برفع أو رفض التقارير السنوية لبعض العاملين. -14

 إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ األحكام القضائية.  -15

 ء مدة فى المعاش.اإتخاذ إجراءات شر  -16

 كافأة دور يناير ويونية من كل عام.العاملين لصرف م إعداد كشوف بأسماء ومرتبات -17

 إعداد خطابات لصندو  الزمالة للحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب. -18

 أصدار القرارات الخاصة باإلستبدال من المعاش. -19

 إعداد البيانات اإلحصائية الخاصة بجميع العاملين. -20
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 مالعا رالكاد
 : مسئول وثائ  الخدمةالوظيفة 

 
 :يف مهام الوظيفة توص
 إستيفاء ملفات الخدمة والمعاش. -1
 حفظ جميع القرارات الصادرة فى شأن العامل بملف  الخدمة. -2

 بملف المعاش وأى تعديل يطرأ عليه. 134تسجيل مرتب العامل باستمارة  -3

األجررازات  –تقررارير الكفايررة  –دمرره خال –اإلحتيرراط  –التسررجيل والمتابعررة بسررجالت التجنيررد  -4
إبداء الرغبرة فرى السرداد للحاصرلين علرى أجرازات بردون مرترب –اإلحالة للمعاش  –الخاصة 

 المعينين تحت االختبار لتقرير صالحيتهم. –

 حفظ بطاقات األجور المتغيره  بملف المعاش. -5

 حفظ تقارير الكفاية بملف الخدمة. -6
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 مالكادر العا

 : مسئول الشئون الكتابية ةالوظيف
 

 ظيفة :توصيف مهام الو 
 ع القرارات التنفيذية الصادرة من اإلدارة.كتابة جمي -1
 كتابة جميع المكاتبات الخاصة بالعمل. -2

ستخراج البيانات على الحاسب اآللى.  -3  حفظ وا 
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 مالكادر العا

 : مسئول شئون العمالة المؤقتةالوظيفة 
 

 وظيفة :لتوصيف مهام ا
 ة الجامعة.تة على بند موازناتخاذ اجراءات تشغيل العمالة المؤق -1
 اتخاذ كافة اجراءات التجديد لهم. -2

 اتخاذ اجراءات الغاء التشغيل فى ضوء القواعد المنظمة. -3

 تسجيل اجازاتهم فى سجالت. -4

 تسجيل جميع بياناتهم الخاصة ومتابعة تسجيل أى تغيرات. -5

 رئيس المباشر.عام خالل مدة التشغيل لتقييم ادائهم من ال لمتابعة تقرير الصالحية عن ك -6
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 رئيس

 1 نائب رئيس
 8 المسئولين

 - خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى لالستحق اق ات

 رئيس

 نائب رئيس

المسرررررررررررررررررئول 
عررن مرتبررات 
العمررررررررررررررررررررررررال 
الررررررررررررررررررردائمين 

 والمؤقتين

المسئول 
عن 

مرتبات 
 الموظفين

المسئول عن 
مرتبات أعضاء 

يئة التدريس ه
والهيئة المعاونة 

واألساتذة 
المتفرغين وغير 

المتفرغين 
 بأقسام 

المسرررررررررررررئول عررررررررررررررن 
ضرررررررراء عأمرتبررررررررات 

هيئررررررررررررة الترررررررررررردريس 
والهيئررررررررة المعاونررررررررة 
واألسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتذة 
المتفررررررررغين وغيررررررررر 
 المتفرغين بأقسام 

المسررئول عررن مرتبررات 
أعضاء هيئرة التردريس 
والهيئررررررررررررررة المعاونررررررررررررررة 

ألسرررررراتذة المتفرررررررغين او 
وغيررررررررررررررر المتفرررررررررررررررغين  

 باألقسام االكلينيكية

المسرررررررررررئول عررررررررررررن 
مرتبرررررات أعضرررررراء 
هيئررررررررررة الترررررررررردريس 
والهيئرررررة المعاونرررررة 
واالسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراتذة 

يرررررر المتفررررررغين وغ
 بأاقسرام المتفررغين 

العلررررررررررروم الطبيرررررررررررة 
 االساسية
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 االستحقاقات
 : رئيس االستحقاقاتالوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
لين ومايررردخل فرررى د المرتبرررات لكرررل مرررن أعضررراء هيئرررة التررردريس والعرررامااإلشرررراف علرررى إعرررد -1

 كمها.ح

 اإلشراف على مرتبات العمال المؤقتين بالكلية. -2

اإلشررراف علررى إعررداد المكافرر ة الخاصررة بعمررل اللجرران العلميررة لترقيررة السررادة أعضرراء هيئررة  -3
 التدريس.

 اإلشراف على إعدادمكافأة األساتذة المتفرغين. -4

ة للسرررادة أعضررراء هيئررريفاء جميرررع البطاقرررات الخاصرررة بررراألجور المتغيررررة تاإلشرررراف علرررى إسررر -5
 التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.

 إعداد الرد المناسب للمكاتبات الخارجية والداخلية. -6

اإلشررراف علررى إعررداد فرررو  الترقيررات والتسررويات ألعضرراء هيئررة الترردريس والهيئررة المعاونررة  -7
 والعاملين بالكلية.

 ن المنبثقة.راف على مكافأة مجالس الكلية واألقسام واللجاشاإل -8

 األجر اإلضافى للعاملين والعمال بالكلية.عمل  -9

عمررررل إسرررررتمارات سرررررداد اإلعررررارات الخارجيرررررة والداخليرررررة واألجررررازات الخاصرررررة واألجرررررازات  -10
 الدراسية وتسجيلها بالسجالت الخاصة به. 

 سم.قإعداد التقارير السنوية عن كفاءة الموظفين بال -11

يئرة المعاونرة والعراملين يئرة التردريس والهاإلشراف على االستقطاعات الخاصرة بأعضراء ه -12
 بالكلية.

 اإلشراف على التسويات فى حاالت الوفاة واإلستقالة والمعاش.  -13
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 االستحقاقات
 : نائب رئيس اإلستحقاقاتالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 اجده.و القيام بأعمال رئيس القسم فى حالة عدم ت -1

 ايدخل فى حكمها.أقسام الكلية وم إعداد مرتبات أعضاء هيئة التدريس بجميع -2

 إعداد مكافأة مجالس األقسام ومجلس الكلية. -3

 إعداد فرو  الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -4

 إعداد االستقطاعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. -5

ئرة المعاونرة علرى الحاسرب ئرة التردريس والهيتيفاء جميع البيانات الخاصة بمرتبرات أعضراء هيسا -6
 اآللي.

اسرررتيفاء جميرررع البطاقرررات واألجرررور المتغيررررة الخاصرررة بأعضررراء هيئرررة التررردريس والهيئرررة المعاونرررة  -7
 والعاملين والعمال المؤقتين بالكلية.

 الهيئة المعاونة بالكلية.و إعداد مفردات المرتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  -8

 لكال من المدرسين المساعدين  والهيئة المعاونة بالكلية.وراه والماجستير إعداد مكافأة الدكت -9

 إعداد التسويات في حاالت الوفاة واالستقالة والمعاش للسادة أعضاء هيئة التدريس. -10

 عمل تسويات برد مبالغ من الهيئة القومية للتأمين االجتماعى. -11

األسرررراتذة ترررردريس لألسرررراتذة و افررررأة لجرررران فحررررص اإلنترررراج العلمرررري ألعضرررراء هيئررررة الكإعررررداد م -12
 المساعدين.

 إعداد كشوف اجر إضافي للعاملين بالكلية. -13

 إعداد مرتبات العمال المؤقتين. -14

عمررررل اسررررتمارات لسررررداد اإلعررررارات واإلجررررازات الخاصررررة واإلعررررارات الداخليررررة ألعضرررراء هيئررررة  -15
 .دالتدريس والعاملين ومتابعة السدا

 عاملين بالكلية.هيئة التدريس والتجديد بطاقات صندو  الرعاية الطبية ألعضاء  -16
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 االستحقاقات
 : مسئول اإلستحقاقاتالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 إعداد المستندات الخاصة بقسم اإلستحقاقات وتحديثها وعرضها على رئيس القسم. -1
 فى حكمها. ليدخ اإعداد مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين وم -2

 من مجلس الكلية. واللجان المنبثقةإعداد مكاف ت مجالس األقسام  -3

 إعداد المكاف ت الخاصة بعمل اللجان العلمية لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس. -4

 إعداد مكاف ت األساتذة المتفرغين. -5

نرة والعراملين و إعداد فرو  الترقيات والتسويات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا -6
 بالكلية.

 اء التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.اعات الخاصة بأعضالقيام بأعداد االستقط -7

استيفاء جميرع البيانرات الخاصرة بمرتبرات أعضراء هيئرة التردريس والهيئرة المعاونرة والعراملين  -8
 بالكلية على الحاسب اآللي.

ة بأعضرراء هيئررة الترردريس والهيئررة المعاونررة صرراسررتيفاء جميررع بطاقررات األجررور المتغيرررة الخا -9
 املين بالكلية.والع

 عداد مفردات المرتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.إ -10

 إعداد مكاف ت الدكتوراه والماجستير. -11

 أعداد استمارات مرتبات العمال المؤقتين بالكلية والمعاش. -12

 وفاة واألستقالة والمعاش.لأعداد التسويات فى حاالت ا -13

 ومية للتأمين والمعاش. لغ من الهيئة القعمل تسويات برد مبا -14
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 رئيس
 2 السئول عن الكتابات

 - خدمات معاونة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 معاشاتلاالهيكل التنظيمى للتأمينات و 

 رئيس

 المسئول عن الكتابات
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 التأمينات والمعاشات
 : رئيس التأمينات والمعاشاتالوظيفة 

 
 : ةتوصيف مهام الوظيف

مررن الجهررات التررى تتبررع عاشررات والتررى ترررد توزيررع األعمررال التررى تخررص شررئون التأمينررات والم -1
 وكلية التمريض(. الطبالقسم وهى: ) كلية 

اإلسررتبدال(  –المرردد المشررتراه  –اإلشرراف علررى سررداد أقسرراط األجررازات بأنواعهررا ) اإلعررارات  -2
 للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

دة أعضرراء هيئررة إشررتراكات التررأمين والمعاشررات ) حسرراب الشرريك( للسررا اإلشررراف علررى سررداد -3
 تدريس والعاملين.ال

–التنسررري  بررررين قسررررم التأمينررررات والمعاشرررات واالقسررررام األخرررررى ذات الصررررلة. االسررررتحقاقات  -4
 األجور المتغيرة.

 متابعة اإلتصال باإلدارات ذات الصلة بالجامعة وهيئة التامينات والمعاشات. -5

 نفيذ األعمال.اإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة لحسن وسهولة تو تطوير األداء  -6

اطة العاملين بالقسم بكل مايستجد مرن القروانين واللروائح المنظمرة ألعمرال القسرم المختلفرة إح -7
 والعمل على رفع مهارة العاملين فى مختلف أعمال القسم.

 وأداء العاملين به. مإعداد التقرير السنوي وكافة التقارير التي تطلب عن أعمال القس -8

 ن القسم.مكاتبات صادرة م مسئول مسئولية كاملة عن أى -9

 اإلشراف على العاملين بالقسم والتوقيع على مكاتباتهم ومراجعتها. -10

 القيام بأي أعمال تسند إليه من رئيس القسم في الموضوعات ذات الصلة. -11
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 التأمينات والمعاشات
 : المسئول عن الكتاباتالوظيفة 

 
 ف مهام الوظيفة :يتوص
ل على مجموع أقساط خاصة وأسخراج بالدفتر للحصو  2 تقييد األقساط الخاصة من نموذج -1

 وكلية التمريض. الطبتأمين ومعاشات  وهذا العمل خاص بكلية  5أستمارة 
 %3ب %2ب %1ب %10ب  %15بالرردفتر وأسررتخراج النسرربة جملررة األجررور  2تقييررد نمرروذج  -2

 3ر والحصرررول علرررى مجمررروعهم إلسرررتخراج إسرررتمارة يرررمتغ %1ب %10ب %15منصررررف و 
 وكلية التمريض. طبالقومية للتأمين والمعاشات بكلية الومعاشات للهيئة  تأمين
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 المطبعة

 إدارة الشئون اإلدارية

 الشئون العامة  القيد والحفظ
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 الشئون العامة 
 :  مدير الشئون العامة الوظيفة

 

 : المدير توصيف مهام الوظيفة
 الحضور واالنصراف للعاملين بالكلية . القيام بأعمال -1
 ي المباني المختلف بالكلية  .مة علي العمال علتوزيع الخد -2

 بين عمال الخدمة بالكلية . األجازاتتنسي   -3

 ما يستجد من أعمال في المؤتمرات وحفالت التخرج واالمتحانات . -4
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 رئيس

 3 والتجليد عمسئول التصوير والطب
 2 خدمات معاونة

 

 الهيكل التنظيمى  للمطبعة

 رئيس

 مسئول الحسابات الخاصة لتجليدمسئول التصوير والطبع وا
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 لمطررررربعةا
 : رئيس المطبعةالوظيفة

 

 توصيف مهام الوظيفة:
 اإلشراف اإلدارى والفنى للمطبعة . -1

 اإلشراف على طبع وتصوير أعمال اإلدارات واألقسام. -2

 اإلشراف على طبع االمتحانات الخاصة بالكلية. -3

 مناقصات الخاصة بشراء الور  واألحبار.لاالشتراك فى ا -4

 ت التى تصرف من مخازن الكلية إلى المطبعة.اب الور  والخامامراجعة حس -5
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 المطررررربعة

 : مسئول التصوير والطبع والتجليدالوظيفة
 

 توصيف مهام الوظيفة:
 طبع االمتحانات وكشوف الطالب للسنوات الدراسية المختلفة. -6
 دات لمرحلة البكالوريوس.اتصوير الشه -7

سرررات العليرررا  وشرررئون البيئرررة  وجميرررع اللجررران س الكليرررة  والدراتصررروير جميرررع اللجررران )مجلررر -8
 المنبثقة عن مجلس الكلية(.

 طبع وتصوير أعمال اإلدارات واألقسام. -9

 مراجعة حساب الور  والخامات التى تصرف من مخازن الكلية إلى المطبعة. -10
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 رئيس

 3 مسئول للقيد والحفظ
 2 سئول الملفاتم

 1 خدمات معاونة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى القيد والحفظ  
 

 رئيس

 تامسئول الملف مسئول القيد والحفظ
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 المحفوظات والملفات ) قيد / حفظ / ملفات(    
 : رئيس المحفوظات والملفاتالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

ت الكليررة الصررادرة إلررى المصررالح اإلشررراف علررى دفتررر قيررد الخطابررات الصررادرة مررن جميررع إدار  -1
 الحكومية والشركات.

 بات البريد المسجلة وتوجيهها إلى من يخصه.اإلشراف على خطا -2

اإلشرررراف علرررى توجيررره جميرررع الخطابرررات الرررواردة مرررن األقسرررام والمصرررالح الحكوميرررة والشرررركات  -3
دارات الجامعة وباقى الكليات بالجامعة.  وا 

 تندات الرواردة مرن جميرع أقسرام الكليرة وكرذلك الخاصرةسراإلشراف على إستالم الخطابات  والم -4
 المختلفة.بأدارات الكلية 

اإلشرررراف علرررى إسرررتالم الخطابرررات والمسرررتندات مرررن مكترررب السررريد أ.د./ عميرررد الكليرررة والسرررادة  -5
 الوكالء بعد توجيهها إلى من يخصه.

ضراء هيئررة عاإلشرراف علرى إسررتالم الشريكات الخاصرة بالمرتبررات والمكافرأت الخاصرة بالسررادة أ -6
 وداخلى(. التدريس وجميع العاملين بالكلية ) خارجى

ف علررى عمليررة الحفررظ بصررفة عامررة وترررقيم وتسلسررل وحفررظ مكاتبررات السررادة العرراملين ) اإلشرررا -7
 معاونة(. –مهنى  –كتابى  –فنى  –تخصصى 

اإلشررررراف علررررى أعمررررال فهرسررررة وترررررقيم وتسلسررررل المكاتبررررات الخاصررررة بالسررررادة أعضرررراء هيئررررة  -8
 واألساتذة المتفرغين والهيئة المعاونة. التدريس

نصررررافهم وأجرررازاتهم وتوزيرررع األعمرررال علررريهم ضرررباط مررروظفى اإلدامتابعرررة إن -9 رة فرررى حضرررورهم وا 
 ومتابعة اإلنتهاء من تلك األعمال على أحسن وجه.

 إبالغ السيد/ مدير الشئون اإلدارية عن أى خلل أو قصور فى أداء العمل. -10

 شهادات التخرج. اإلشراف على إستالم وتسليم -11
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 ملفات( المحفوظات والملفات ) قيد / حفظ /
 : مسئول القيد والحفظالوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
التسجيل فى دفتر قيد مراسالت البريد الصادرة من جميع إدارات الكلية والموجهة إلى إدارات  -1

 الجامعة.
ي  البريد المسجل وبعض ر التسجيل فى دفتر الوارد الرسائل التى ترد إلى الكلية عن ط -2

 المصالح الحكومية.

دارة ميع الخطابات والتوجيه ج -3 مستندات الواردة من األقسام والمصالح الحكومية والشركات وا 
 الجامعة وتسجيل البيانات الخاصة بها وباقى الكليات بالجامعة فى سجالت.

 توجيه البريد المسجل إلى من يخصه كذلك المجالس بالتمرير. -4

 رة الجامعة.ضر مجلس الكلية بعد اإلنتهاء منه وتصديره إلى إدااتسليم مح -5

جيل فى دفتر قيد مراسالت البريد الصادرة من جميع إدارات الكلية والصادرة إلى التس -6
 المصالح الحكومية والشركات.

 إرسال الرسائل والتقارير والخاصة باللجان العلمية الدائمة للجهات الموجهة إليها. -7

 يها.العلمية بعد اإلنتهاء منها إلى الجهات الموجهة إل إرسال الرسائل -8

 لخاصة بالمجلس األعلى للجامعات.المراسالت ا -9

اإلبالغ عن اإلجازات المرضية واستالم التقارير المعتمدة من اإلدارة الطبية الخاصة  -10
بالسادة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والعمال والطالب وتبليغها باإلدارة 

 خاصة بها.لا

عادة تسليمها  إستالم طلبات شهادات الخريجين وتسجيلها -11  للطلبة بعد اعتمادها.وا 

استالم الشيكات الخاصة بالمرتبات الزيادة عن النصاب والشفهي الخاص بأعضاء هيئة  -12
رسالها ألربابها. –التدريس ) خارجي   داخلي( وا 

بمكتب السيد أ.د/ عميد الكلية  إستالم البوسطة الواردة من جميع أقسام الكلية والخاصة -13
 والسادة الوكالء.  
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 ملفات ) قيد / حفظ / ملفات(المحفوظات وال
 : مسئول الملفاتالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

القيام بأعمال الحفظ بملفات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومناولتها  -1
 للدارات وتجديدها بصفة منتظمة.

بإدارات الكلية مال ( المتداولة ع –أعمال الحفظ بملفات السادة العاملين ) موظفين بالقيام  -2
 ومناولتها للدارات وتجديدها بصفة منتظمة.

عمل فهرس ) إندكس( لهذه الملفات حتى يمكن الرجوع إليها بسهولة وهناك حصر لكل  -3
 دفتر الخانة(.–نوعية من هذه الملفات ) متداولة 

ن شئون العاملي–ية س الكلية واللجان المنبثقة عنها والعالقات الثقافلالحفظ بملفات مجا -4
 وتعينات المعيدين والعالوات الدورية.
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مدير اإلدارة

 1 وكيل الحسابات
 1 رئيس قسم المراجعة
 1 رئيس قسم الشطب

 23 المسئولين
 1 خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابيةالوحدة الحساإلدارة : 

 الهيكل التنظيمى إلدارة الوحدة الحسابية

 مدير اإلدارة

 رئيس قسم الشطب رئيس قسم المراجعة

 وكيل الحسابات

مسئول 
 التسجيل

مسئول 
 المراجعة

مسئول 
األضابير 
 والحفظ

مسئول 
قسم 
 الشطب

مسئول 
 الشيكات

مسئول 
القيد 
 والتسجيل
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 دير إدارة الوحدة الحسابيةمالوظيفة : 
 

 توصيف مهام الوظيفة :
 اإلشتراك فى إعداد مشروع موازنة الجهة والتوقيع عليه قبل إرساله إلى الجامعة. -1
 الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة إيراد ومصروف. -2

الصرررف رتباطررات بالوحرردة والتأكررد مررن وجررود إرتبرراط قبررل التوقيررع باإلشررراف علررى سررجل اإل -3
تفا  الب  ند المطلوب اإلرتباط عليه مع الغرض من الصرف المطلوب اإلرتباط به.وا 

التحقر  مررن أن الوحرردات المسرراعدة قررد راعررت فررى إعررداد المسررتندات المؤيرردة للصرررف أحكررام  -4
 القوانين المالية المقررة.

رات بعررررد التأكررررد مررررن أن اإلجررررراءات تمررررت وفقررررا للقرررروانين والقرررررا فإعتمرررراد إسررررتمارات الصررررر  -5
 نصوص عليها فى الالئحة المالية.واألحكام الم

 التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيع ثانيا. -6

 مراعاة انتظام القيد بالسجالت المحاسبية ومراجعتها يوميا وعند إقفال حساب كل شهر. -7

رسرررال كشررروف المتابعرررة الدو  -8 يرررة عرررن نترررائل تنفيرررذ الموازنرررة الشرررهرية والربرررع سرررنوية ر إعتمررراد وا 
د المقررررة ب وذلررك بعررد إجررراء المطابقررة الالزمررة مررع الرردفاتر الحسررابية تاميررة فررى المواعيرروالخ

عتمادها والتأكد من إعتماد الجهة اإلدارية لكشوف المتابعة.  وا 

اليررة قررد تقررع فررى مإخطررار كررل مررن وزارة الماليررة والجهرراز المركررزى للمحاسرربات بأيررة مخالفررة  -9
 الجهة اإلدارية.

المدرجرررة بالموازنرررة والتأكرررد مرررن سرررالمة الررردورة  وتحقيررر  اإليرررراداتمتابعرررة ترشررريد اإلنفرررا   -10
 المستندية.
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 
 : وكيل الحساباتالوظيفة 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 مراجعة إستمارات الصرف. -1
عتماد إستمارات الصرف نها -2 يا أقصراها خمسرة  الف جنيره ومايزيرد عرن ذلرك فرى ئمراجعة وا 

 مدير الحسابات. حالة تغيب

 التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا ثانيا. -3

التأكد من سالمة القيد بالدفاتر واإلستمارات الحسابية وتجنب المحرو والكشرط سرواء بالردفاتر  -4
 أوالمستندات.

ثيررررةب وأال يمسرررك الررردفتر سررروى الموظرررف كمراعررراة عررردم ترررداول الررردفاتر الحسرررابية برررين أيررردى  -5
 كه من يكلف بالعمل رسميا.ى حالة غيابه يمسالمعهود به إليه وف

 العناية بحفظ الدفاتر الحسابية المنتهية. -6

 المشاركة فى إعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع عليها. -7

 التعليمات المالية المقررة.و مراعاة التزام العاملين بالوحدة الحسابية بأحكام القوانين  -8
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 لحسابيةالوحدة ااإلدارة : 
 : رئيس قسم المراجعةالوظيفة     مراجعة: القسم 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

توزيع العمل داخل القسم بموجب أمر داخلى تحدد فيه الواجبات والمسرئوليات المكلرف بهرا كرل  -1
ه مررن مرردير الوحرردة واإلحتفرراظ بصررورة فررى عررموظررف مررن المرروظفين بالقسررم والتوقيررع عليرره وتوقي

 ملف خاص.
 اجعة الباب األول وتشمل:ومتابعة أعمال مر مراجعة  -2

 مرتبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال. •
 –اللجرررران العلميررررة –السرررراعات المكتبيررررة اإلضررررافية / مجررررالس األقسررررام الكليررررة  •

 مجلس الكلية.

 األجور اإلضافية للموظفين والعمال. •

 ة اإلمتحان ألعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال.أمكاف •

اء هيئررررة الترررردريس والمرررروظفين / مراجعررررة مسررررتحقات افررررأة مالحظررررة ألعضررررمك •
 صندو  الزمالة.

مكافررأة التصررحيح والشررفوى والترردريب الصرريفى /الزيررادة عررن النصرراب ألعضرراء  •
 هيئة التدريس.

 مكفأة إنتداب أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة. •

 اجعة ومتابعة أعمال الباب الثانى وتشمل :ر م -3

إلسررررتمارات الخاصررررة بالبرررراب الثررررانى مثررررل الممارسررررات راجعررررة علررررى جميررررع االتوقيررررع بالم •
والمناقصررررات واألمررررر المباشررررر والرررردفع المقرررردم وذلررررك بعررررد التأكررررد مررررن صررررحة وقانونيررررة 
 الصررررف ووجرررود اإلعتمررراد المرررالى الرررذى يسرررمح بالصررررف والسرررلف المؤقترررة والمسرررتديمة
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انة الدوريرة ال بالداخل والصيوتكاليف السفر واالعالج بالخارج ومصاريف أو بدل اإلنتق
 ومكافأة التفو  للطلبة وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية وتكاليف العالج.

التوقيع بما يفيد إتمام المراجعة على جميع تسويات الدفع مقابل اإلستالم والسرلف المؤقترة  •
 البنك والنقدية والشيكات الواردة والحواالت البريدية. والمستديمة وتسويات
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 ة الحسابيةالوحداإلدارة: 
 : مسئول التسجيلالوظيفة     : المراجعةقسم

 
 توصيف مهام الوظيفة :

ع.ح( موظررف يتبررع قسررم المراجعررة  55يتررولى دفتررر طلبررات الصرررف الررواردة ) إسررتمارة رقررم  -1
دة مررررن اإلدارات المختلفررررة بأرقررررام مسلسررررلة بترررراريخ ر ويقرررروم بتسررررجيل جميررررع اإلسررررتمارات الرررروا

ى اإلسرررتمارات بقسرررم المراجعرررة إلتخررراذ إجرررراءات المراجعرررة قرررع عليررره مرررن مسرررتلمورودهرررا ويو 
والصرف وتسجيل أرقام  الشيكات بجوار اإلستمارات ويروالى المسرئول عرن الردفتر إسرتعجال 

 الجهات التى تكون قد أعيدت إليها اإلستمارة بمناقضات.
مرن أن  ت متقاربرة للتأكردم مدير الحسرابات والوكالءبرالتفتيش علرى هرذا السرجل علرى فترراو يق -2

جميررررع اإلسررررتمارات التررررى تقيررررد بالسررررجل المررررذكور تتخررررذ بشررررأنها اإلجررررراءات المناسرررربة سررررواء 
 للصرف أو للستيفاء وأنه تأشر قرينها بنوع اإلجراء الذى اتخذ.
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 
 : مسئول المراجعة الوظيفة     المراجعة :قسم 

 
 ظيفة :توصيف مهام الو 

 تبات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال والمؤقتين.مراجعة مر  -1
مراجعررة اإلجررر اإلضررافى ومكافررأة اإلمتحرران والمالحظررة والدراسررات العليررا والشررفوى والترردريب  -2

 الصيفى للموظفين والعمال.

والسرراعات المكتبيررة اإلضررافية ومكافررأة اإلمتحرران والمالحظررة  مراجعررة الزيررادة عررن النصرراب -3
تصرررحيح ومجرررالس األقسرررام واللجررران العلميرررة وأعضررراء هيئرررة التررردريس جلسرررات الشرررفوى والو 

 ومكافأة اإلنتداب من خارج الجامعة.

 مراجعة إستمارات  الدائنة والضرائب ومكافأة الطلبة وصندو  الزمالة. -4

بالصررررررف مرررررن البررررراب الثرررررانى وتشرررررمل الممارسرررررات  ةمراجعرررررة جميرررررع اإلسرررررتمارات الخاصررررر -5
ع مقابررل اإلسررتالم والسررلف المؤقتررة والمسررتديمة وتكرراليف مررر المباشررر والرردفوالمناقصررات واأل

السررررفر والعررررالج بالخررررارج ومصرررراريف برررردل اإلنتقررررال بالررررداخل والصرررريانة الدوريررررة وتكرررراليف 
 حضورالمؤتمرات والدورات التدريبية.

 .لنقدية الخاصة بالخزينة وعمل التسويات النقدية الخاصة بهاامراجعة دفاتر المتحصالت  -6

الخاصرررة بالبنرررك المركرررزى والحرررواالت البريديرررة والشررريكات الرررواردة ) تحرررت عمرررل  التسرررويات  -7
 التحصيل( والدفع مقابل اإلستالم والسلف المؤقتة.

 
 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

161 

 
 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 

 : رئيس قسم الشطب الوظيفة     : الشطبقسم 
 
 وصيف مهام الوظيفة :ت

اجبرات والمسرئوليات المكلرف بهرا خلرى تحردد فيره الو توزيع العمل داخل القسم بموجرب أمرر دا -1
كل موظف من الموظفين بالقسم والتوقيع عليه وتوقيعه مرن مردير الوحردة واألحتفراظ بصرورة 

 فى ملف خاص.
فيرد إسرتالمه يالتأكد من قيام كل موظف باإلقرار فرى أول صرفحة مرن صرفحات السرجل بمرا  -2

 له كامال بعد مراجعة صفحاته.

عتمراد مروازين المراجعرة والحسربة اليوميرة ومطابقرة لقيرد بالردفاتر المراعاة إنتظام ا -3 محاسربية وا 
 كشوف البيان الشهرى والحسابات الربع سنوية والقوائم المالية والحساب الختامى.

الشررريك بمرررا يفيرررد ذلرررك  بمراجعرررة صرررحة تحريرررر الشررريكات وأذون البريرررد والتوقيرررع علرررى كعررر -4
 وتحرير إخطارات الشيكات.

 يرادات الشهرية والربع سنوية.ات المصروفات واإلمراجعة بيان -5

 ع ج شهريا وربع سنوية وسنوية ومطابقتها مع جميع الحسابات. 75تحرير إستمارة  -6

 مراجعة كشوف البنك. -7

عداد الحساب الختامى فى نهاية السنة ال -8  الية.ممراجعة القوائم المالية وا 
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 
 والتسجيل مسئول القيد فة :الوظي    : الشطبقسم 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

 تسجيل العمليات المتعلقة بإستخدام اعتمادات الموازنة الجارية وفقا لألساس النقدى. -1
ل فررى ثرريتبررع  فررى تسررجيل العمليررات الحسررابية نظررام القيررد المررزدوج فررى مجموعررة دفتريررة تتم -2

 الدفترين الرئيسيين اآلتيين :

 يومية عامة: •
المالية التى تمرت فرى الوحردة الحسرابية مرن واقرع المسرتندات جميع المعامالت  تسجل فيها

أو أذون التسرررروية المؤيرررردة للعمليررررات ويخصررررص دفتررررر لقيررررد العمليررررات التررررى تررررتم بموجررررب 
ومية المصروفات إلى يمستندات الصرف ودفتر  خر لقيد أذون التسوية ويتم نقل مجموع 

عامررة فررى اليرروم ويمثررل إجمررالى جمررالى اليوميررة اليوميررة التسررويات والمجمرروع النهررائى هررو إ
 المعامالت المالية التى تم قيدها فى اليوم.

 دفتر األستا : •
يخصررص دفتررر أسررتاذ لكررل نرروع مررن أنررواع الحسررابات المفتوحررة فررى دفتررر اليوميررة العامررةب 

 واقرع نفرس المسرتندات والتسرويات الترى ترم بهرا القيرد فرى دفراتر ويتم القيد بهرذه الردفاتر مرن
 اليومية العامة.

ويراعى ألغراض الضبط الرداخلى مطابقرة المجراميع الرواردة بردفاتر األسرتاذ مرع المجراميع 
التررى تقابلهررا فررى دفتررر اليوميررة العامررة ويررتم ذلررك بواسررطة ميررزان المراجعررة )دفتررر الحسرربة 

 اليومية(.
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 وحدة الحسابيةلااإلدارة : 
 مسئول الشيكات الوظيفة :     : الشطبالقسم 

 
 وظيفة :توصيف مهام ال

يررتم الوفرراء باإللتزامررات الماليررة المسررتحقة علررى الجهررة اإلداريررة بشرريكات تسررحب علررى البنررك  -1
المركرزى المصرررى أو فروعرره أو مراسررليه فررى الجهررة المناسرربة لصرراحب الحرر  وكررذلك بررأذون 

 لهيئة القومية للبريد.اصرف تسحب على مكاتب 
 يراعى عند تحرير الشيكات مايلى: -2

يررة تامرة فتكررون الحررروف واألرقرام جليررة واضررحة ويجرب عرردم ترررك فررراغ ريرر الشرريكات بعناتح •
لغررراء ماقرررد يتبقرررى منهمرررا حترررى  عنرررد كتابرررة األرقرررام والتفقررريط فرررى المحلرررين المعررردين لرررذلك وا 

 لغ المستح .باليساء إستخدامها بإضافة حروف أوأرقام بخالف الم
رى ) الحبر الجاف( ذات م ذات السن الكو يكون تحرير الشيكات واعتمادها بأستعمال األقال •

 اللون األسود أو اللون األزر  فقط.

تحريرررر الشررريكات بأسرررم صررراحب الحررر  أو منررردوب الصررررف ثالثيرررا بحيرررث يرررذكر اسرررم الجرررد  •
حتررى اليتررأخر  بجانررب اسررم األب مررع التأكررد مررن صررحة عنرروان صرراحب الحرر  عنررد كتابترره

 وصول الشيك إليه.

ذا تطلرريجررب تجنررب أى تصررحيح فررى بيانررا • ب األمررر إجررراء تصررحيح علررى الشرريك ت الشرريك وا 
فيكون لبيان واحد فقط سواء المبلغ باالرقام والتفقريط معرا أو لألسرم المسرحوب ألمرره علرى 
أن يوقرررع بجانررررب التصرررحيح مررررن العرررراملين الرررذين وقعررررا الشرررريك أو مرررن أى مررررن العرررراملين 

توقيع أصرررال علرررى لمررررخص لهرررم برررالتوقيع مرررن الجهرررة فرررى حالرررة عررردم وجرررود مرررن قرررام برررالا
 لشيك.ا
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يوقع رئريس قسرم الشرطب علرى كعرب الشريكات بتوقيرع مختصرر )عالمرة( بمرا يفيرد المراجعرة  -3
 على العامل المختص بتحرير الشيكات قبل التوقيع األول والثانى.

رات ويجررررى قيرررد الشررريكات بررردفتر ايخصرررص عامرررل لتحريرررر الشررريكات و خرررر لتحريرررر اإلخطررر -4
واقررع الشرريكات علررى أن يخررتص عامررل الت الحسررابية مررن ع. ح( بقسررم السررج 56)إسررتمارة 

 بهذا القيد من غير القائمين بتحرير الشيكات واإلخطارات.
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 
 مسئول قسم الشطب الوظيفة:     : الشطبقسم 

 
 توصيف مهام الوظيفة :

د طريرر  مسررئولى القيررل العمليررات المتعلقررة باسررتخدام اعتمررادات الموازنررة العامررة عررن يتسررج -1
 والتسجيل فى مجموعة دفترية تتمثل فى :

 يومية عامة:
ويسرجل فيهرا جميرع المعرامالت الماليررة الترى ترتم خرالل اليرروم مرن واقرع المسرتندات المؤيرردة  •

الماليررة التررى تررم قيرردها فررى  للعمليررات الماليررة كررل حسررب نوعرره ويمثررل إجمررالى المعررامالت
مجراميع إلرى دفترر الحسربة اليوميرة ات( وتنقرل هرذه المسرتندات والتسروي 224اليوم ) دفترر 

 للتوقيع بما يفيد التطاب .
يخصص دفتر أستاذ لكل نوع من أنواع الحسابات المفتوحة فى دفتر اليومية العامة ويرتم  •

التررى تررم بهررا القيررد فررى دفرراتر اليوميررة  القيررد بهررذه الرردفاتر مررن واقررع المسررتندات والتسررويات
مكافر ت ورسروم طلبرة  وحسرابات  –ن ومعاش نىب إيرادات تأميالعامة)مصروفات أول وثا
 واجمالياتها(.–نظامية وضرائب مدنية 

األسرم –التراريخ الخراص بإسرتحقا  الشريك  –المبلرغ –تحرير الشيكات بعناية ثران ) التراريخ  -2
وخراتم الكليرة وتحريرر إخطرار للبنرك فرى حالرة زيرادة مبلرغ  ىثالثى مع توقيع أول وتوقيع ثران

 يها(.عن خمسة  الف جن الشيك

 كل حسب نوعة ويطاب  جملة المبلغ مع الحسبة اليومية. 56يتم القيد فى دفتر  -3
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 

 : مسئول حسابات النتيجةالوظيفة     : الشطبقسم 
 

 توصيف مهام الوظيفة :
الية ديمها لوزارة الملموظف المسئول عن حسابات النتيجة بإعداد الحسابات الواجب تقايقوم  -1

 وذلك بعد إقفال حسابات الشهر. وتشمل هذه الحسابات اآلتى:
حسرراب المتابعررة الماليررة الشررهرية التقريبررى ويقرردم فررى اليرروم الثررانى مررن الشررهر التررالى شررامال  •

 اتر الحسابية لغاية اليوم األخير من كل شهر.فلقيمة اإليرادات والمصروفات المقيدة بالد
ميعاد أقصراه اليروم الخرامس مرن الشرهر الترالى بعرد إقفرال الشهرى ويقدم فى الحساب المالى  •

حساب الشهر الساب  وضربط دفراتر المفرردات علرى اإلجماليرات ويكرون شراماًل للمصرروفات 
 واإليرادات الفعلية وأرصدة الحسابات المدينة والدائنة.

هرذه ت واإليررادات عرن ساب المالى الربع سنوى ويقدم كل ثالثة شهور شراماًل المصرروفاحال •
 المدة وأرصدة الحسابات المدينة والدائنة على النحو الذى يعد به الحساب الشهرى.

الحسرراب الختررامى السررنوى ويقرردم إلررى وزارة الماليررة فررى الميعرراد الررذى يحرردده سررنويًا منشررور  •
يقررروم مررردير ووكررالء الحسرررابات بمطابقرررة كافررة أرصررردة الحسرررابات و إعررداد الحسررراب الختررامى 

 حسابية على األرصدة الواردة بالحسابات المتقدمة.اردة بالدفاتر الالو 

يرف  بالحساب الختامى السنوى تقرير إنجاز سنوى موقع من رئيس الجهة اإلدارية متضمن  •
سرتخدام االعتمرادات انتائل األهداف المدرجة أصاًل بالموازنة الجارية والموازنرة  ألسرتثمارية وا 

األهرداف ومرا قرد يوجرد مرن إنحرافرات فرى التنفيرذ لكمرى لتحقير  هرذه المالية والتقييم العينرى وا
 وأسبابها ومقترحات عالجها وأثرها على الحساب الختامى السنوى لهذه الجهة.   
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 الوحدة الحسابيةاإلدارة : 

 والحفظ ر: مسئول األضابيالوظيفة     : الشطبقسم 
 توصيف مهام الوظيفة :

اسرررتمارات الصررررف وكشررروف التسرررويات سرررائرة( مرررن واقرررع  101تحريرررر األضرررابير )اسرررتمارة  -1
وتجرى مطابقتها فى نهايرة كرل شرهر علرى مرا هرو مردون بكشرف الحسراب الشرهرى )اسرتمارة 

 ع . ح(. 75

العامرةب  ةتخصص إضربارة لكرل بنرد ونروع بنرد طبقرا لالعتمرادات المخصصرة للجهرة بالموازنر -2
 وترف  بداخلها مستندات الصرف وكشوف التسويات.

الصررررف وكشرروف التسرررويات عررال غرررالف اإلضرربارة المخصصرررة ب  بيانرررات اسررتمارات ترردون -3
ويراعى تدوين أرقام استمارات الصرف وكشوف التسرويات حسرب ترتيرب تسلسرلها ب وتردوين 

 عدد األورا  المرفقة بكل منها.

التسرررروية التررررى تخررررص أكثررررر مررررن بنررررد أو حسرررراب فررررى  فإرفررررا  اسررررتمارة الصرررررف أو كشررررو  -4
ذى خصرررم عليررره أو أضررريف إليررره المبلرررغ األكبرررر ويجررررى بالبنرررد والنررروع الررراإلضررربارة الخاصرررة 

ترردوين بيانررات المبررالغ األخرررى فررى أضررابيرها المخصصررة لبنودهررا وأنواعهررا علررى أن يؤشررر 
 عليها بما يفيد سابقة اإلرفا  بإضبارة المبلغ األكبر.

لصرررف وكشرروف لررى كررل إضرربارة بمررا يفيررد أسررتيفاء البيانررات مررن واقررع اسررتمارات اعالتوقيررع  -5
يات ومطابقتها على ما هرو مردون بكشرف الحسراب الشرهرى ب وتعتمرد كرل إضربارة مرن التسو 

 رئيس قسم الشطب ومدير الحسابات أو وكيله.

ي ر تسررررلم إدارة الحسررررابات األضررررابير والمسررررتندات المرفقررررة بررررداخلها وكشررررف الحسرررراب الشرررره -6
صراه اليروم الجهرة فرى موعرد أقع . ح( لقسم الحفرظ الترابع إلدارة المحفوظرات ب 75)استمارة 

 األخير من الشهر التالي للشهر المنتهى الذي أعد كشف الحساب الشهرى بخصوصه.
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف على الوحدة

 1 مدير الوحدة
 1 مسجل بالوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى لوحدة  متابعة الخريخين

 مدير الوحدة 

 

 مسجل بالوحدة

 مشرف على الوحدةلا
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                     الخريجين: وحدة متابعة

  لمشرف على الوحدةا: الوظيفة

 توصيف مهام الوظيفة:
 أداء العاملين بالوحدة من خالل تقرير السيد/مدير الوحدة. متابعة .1
 التنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير العمل. .2

 التنسي  مع رابطة الخريجين. .3

ة داخل وخارج الكلية لعمل مؤتمر سنوي بالكلية يالتنسي  مع الجهات المعن .4
 هم.كلية والتواصل معلمتابعة خريجي ال

 االتصال باألطراف المجتمعية التى يعمل بها الخريجون .5

يمثل الكلية في االجتماعات الخاصة بالوحدة والتي تعقد داخل أو خارج  .6
 الكلية.
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                    الخريجين: وحدة متابعة

  مدير الوحدة :الوظيفة  

 توصيف مهام الوظيفة :
 . الوحدةادارة دوالب العمل ب .1
 لعاملين بالوحدة لضمان حسن سير العمل .التنسي  بين ا .2

 . ورفعة للمشرف على الوحدةإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الوحدة  .3

 الوحدة .الكلية فيما يخص متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إدارة  .4
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                    :نالخريجي وحدة متابعة

  الوحدة مسجل: الوظيفة  

 ظيفة :توصيف مهام الو 
 يوكل إليه من مدير الوحدة.تنفيذ ما  .1
 المسئولية عن مستلزمات العمل اإلداري داخل الوحدة. .2

 يتولى المكاتبات والمراسالت من و إلى  الوحدة. .3

 إعداد تقرير عن عمل الوحدة بالتنسي  مع مدير الوحدة . .4
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 عدد تكرار الوظيفة فئالوظا
 1 مشرف على الوحدة

 1 مدير الوحدة
 1 الدعم الفنى مسئول

 1 مسئول الدعم المالى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى وحدة دعم البحث العلمي

 مشرف على الوحدة

 مسئول الدعم الفنى
 مسئول الدعم المالى

 مدير الوحدة
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                     :دعم البحث العلمىوحدة 

 المشرف على الوحدة : الوظيفة

 توصيف مهام الوظيفة:
 قرير السيد/مدير الوحدة.تمتابعة أداء العاملين بالوحدة من خالل  .1
 العمل. التنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير .2

 مع ادارة الكلية.التنسي   .3

التنسي  مع الجهات المعنية داخل وخارج الكلية لعمل مؤتمر سنوي بالكلية  .4
 لدعم البحث العلمى.

االتصال باألطراف المجتمعية االنتاجية والخدمية التى يمكن تسوي  أبحاث  .5
 ها.بالكلية 

أو خارج  يمثل الكلية في االجتماعات الخاصة بالوحدة والتي تعقد داخل .6
 الكلية.
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                    :دعم البحث العلمىوحدة 

  مدير الوحدة: الوظيفة  

 توصيف مهام الوظيفة :
 ادارة دوالب العمل بالوحدة . .1
 التنسي  بين العاملين بالوحدة لضمان حسن سير العمل . .2

 ربع سنوي عن أداء الوحدة ورفعة للمشرف على الوحدة.  رإعداد تقري .3

 ات إدارة الكلية فيما يخص الوحدة .فيذ قرارات وتوصيمتابعة تن .4
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 :دعم البحث العلمىوحدة 

  مسئول الدعم الفنى: الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
 متابعة تقديم الدعم الفنى للباحثين. .1
 العمل . رلضمان حسن سي مع مدير الوحدةالتنسي   .2

 لمديررفعة و  إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الدعم الفنى للباحثين .3
 ة. الوحد

 . الدعم الفنىمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إدارة الكلية فيما يخص  .4
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 :دعم البحث العلمىوحدة 

 مسئول الدعم المالى: الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
 متابعة تقديم الدعم المالى للباحثين. .1
 لتنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير العمل .ا .2

عم المالى للباحثين ورفعة لمدير سنوي عن أداء الدإعداد تقرير ربع  .3
 الوحدة. 

 متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إدارة الكلية فيما يخص الدعم المالى . .4
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 مدير المركز
 1 نائب مدير المركز

 1 ى وادارىلمساعد ما
 2 سكرتير المركز
 1 خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى لمركز تطوير التعليم

 مدير المركز

ارات هممعمل ال

 االكلينيكية
 وحدة التعلم االليكتروني

 نائب مدير المركز

 وحدة التدريب

وحدة التعليم الطبى 

 المستمر

مساعد مالى وادارى 

 سكرتير المركز المستمر
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                    :مركز تطوير التعليم

  مدير المركز: الوظيفة  

 مسئوليات:
 تحقي  أهداف المركز التى تتمشى مع مشاريع التطوير بالكلية.01 .5

 وضع خطط التطوير والتحسين للمركز. 02 .1

تمثيل المركز فى مجلس إدارة الكلية ومع الجهات الخارجية فيما يتعل   .2
 عليم.بمراكز تطوير الت

 تقديم التقارير لالدارة العليا عن أداء المركز بصفة دورية. .3

 االشراف العام ومتابعة عمل والتقييم الدورى لوحدات المركز المختلفة. .4

متفعين عن دور لزيادة الوعى بين أعضاء هيئة التدريس والطالب وا .5
 المركز.

 ذها.لمساعدة على تنفياالطالع على خطط الكلية للتحسين والعمل على ا .6

 تنسي  العمل بين وحدات المركز. .7
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 سلطات
له ح  فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسية بعد التصدي / تفويض من  .1

 عميد الكلية.

اف دله ح  فى تعديل تنظيم االفراد مرءوسيه بما يحق  سياسة وأه .2
 المركز.

 يد الكلية.له ح  فى تغيير االفراد مرءوسيه بعد التصدي  من السيد عم .3

 فى االتصال بالجهات الخارجية فيما يتعل  بعملية تطوير التعليم. له ح  .4

 تقييم عمل االفراد مرءوسيه فى وحدات المركز المختلفة. .5
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                    :مركز تطوير التعليم

 مدير المركز: نائب  الوظيفة 
 

 مسئوليات:
 للمركز.يساعد فى وضع خطط التطوير والتحسين  .1

 فى تحقي  أهداف المركز التى تتمشى مع مشاريع التطوير بالكلية. المشاركة .2

ينوب عن مدير المركز فى حالة تغيب المدير فى تمثيل المركز فى مجلس  .3
 تطوير التعليم. إدارة الكلية ومع الجهات الخارية فيما يتعل  بمراكز

العليا لتقارير لالدارة ينوب عن مدير المركز فى حالة تغيب المدير فى تقديم ا .4
 عن أداء المركز بصفة دورية.

ينوب عن مدير المركز فى حالة تغيب المدير فى االشراف العام ومتابعة عمل  .5
 والتقييم الدورى لوحدات المركز المختلفة.

المدير فى زيادة الوعى بين أعضاء  بينوب عن مدير المركز فى حالة تغي .6
 ن دور المركز.هيئة التدريس والطالب والمتفعين ع

وب عن مدير المركز فى حالة تغيب المدير فى االطالع على خطط الكلية ين .7
 للتحسين والعمل على المساعدة على تنفيذها.

لى مدير المركز عن عمل المركز. .8  يرفع تقاريرا 

 ز.كالمر يشرف على وحدة من وحدات  .9

 سلطات:



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

181 

 فى حالة تغيب المدير يقوم بجميع سلطات  المركز. .1

أحد وحدات المركز )الوحدة المسئول عنها لطات المشرف على يكون له س .2
 فقط(.
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                    مركز تطوير التعليم

 مساعد مالى وادارى:  الوظيفة  
 توصيف مهام الوظيفة :

 
اته من إعداد الميزانية والتقارير المالية  دالقيام بجميع المهام المالية للمركز ووح .1

داعها  للجهات المختصة. واستالم النقدية وا 

 إعداد المكافأت الخاصة بالعاملين بالمركز ووحداته المختلفة. .2

 يقوم بعمل التقارير المالية ومراجعة ميزانية المركز ووحداته المختلفة. .3

 .المساعدة فى المهام االدارية لكل الوحدات بالمركز .4

  يقوم متابعة إجراءات الشراء لكل مايحتاجه المركز. .5
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                    وير التعليممركز تط

 سكرتير المركز:  الوظيفة  
 توصيف مهام الوظيفة :

 
 استالم المكاتبات والبوسته والشيكات الخاصة بالسيد أ.د/ مدير المركز. .1

 كز.ر كتابة المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د/ مدير الم .2

 تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد. .3

 كلية وتنسي  العمل بينها وبين المركز.بإدارات أقسام الاالتصال  .4

 المساهمة فى أعمال وتنظيم االجتماعات والندوات التى تعقد بالمركز.  .5

إبالغ مدير المركز عن أى مالحظات فيما يتعل  بمسئوليات العمل وأى عوامل  .6
 .األداءسة لحسن كمعا

 التقارير من وحدات المركز المختلفة. استالم .7

 ليه من قبل السيد أ.د/ مدير المركز.أعمال تسند إ بأيالقيام  .8
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                    مركز تطوير التعليم

 عامل:  الوظيفة  
 توصيف مهام الوظيفة :

 
 بالمركز. األثاثاتجميع  استالم .1

 نظافة المركز وحراسته. .2

المكاتبات بين المكاتب المختلفة بالمركز وكذلك المكاتبات لخارج  لتوصي .3
 ركز.الم

 أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د/ مدير المركز. بأيالقيام  .4
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف الوحدة

 1 مشرف الوحدة مساعد
 31 منسقى االقسام
 1 سكرتير الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي لوحدة التعليم الطبي المستمر  

 لوحدةمشرف ا

 سكرتير الوحدة منسقي األقسام

 مساعد مشرف الوحدة
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                   وحدة التعليم الطبى المستمر
 : مشرف الوحدةالوظيفة  
 

 مسئوليات:
رسم السياسة أو وضع المقومات الرئيسية لنظام العمل بالمعمل بهدف تحقي   .1

 إغراضه وتوزيع االختصاصات.

تحقي  أهداف الوحدة التى تتمشى مع مشاريع التطوير بمركز التطوير الطبى  .2
 الكلية.و 

ركز الطبي المستمر ورفعها لمجلس م إعداد خطة سنوية لبرامل التعليم .3
 الطبي إلقرارها. تطويرالتعليم

الطبي المستمر حسب الخطة المقرة والمعتمدة من  تنفيذ ومتابعة برامل التعليم  .4
 مركز تطويرالتعليم الطبي..

فعها لمجلس ر الطبي المستمر بصفة مستمرة و  وضع خطة لتقييم برامل التعليم .5
 مركز تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

مستمر بصفة دائمة حسب الخطة المقرة الطبي ال التعليمتنفيذ خطة تقييم برامل  .6
 من مركز تطويرالتعليم الطبي .

وضع خطة لتحديد االحتياجات التدريبية بطريقة مستمرة للخريجين وأطباء وزارة  .7
 الصحة والتأمين الصحى.

 والتحسين الوحدة. وضع خطط التطوير .8

 تمثيل الوحدة فى مجلس إدارة مركز التطوير. .9

 ز التطويرعن أداء المعمل بصفة دورية.قارير إلدارة مركتقديم الت .10

 سلطات:
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له ح  فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسية بعد التصدي / تفويض من مدير  .1
 مركز التطوير.

 ياسة وأهداف الوحدة.سله ح  فى تعديل تنظيم االفراد مرءوسيه بما يحق   .2

 لس مركز التطوير.له ح  فى تغيير االفراد مرءوسيه بعد العرض على مج .3

له ح  فى االتصال بالجهات الخارجية فيما يتعل  بعملية تطوير العمل بالوحدة  .4
 بعد أخذ موافقة إدارة مركز التطوير الطبى.

 تقييم عمل االفراد مرءوسيه فى الوحدة. .5
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                   مستمرلوحدة التعليم الطبى ا

 مشرف الوحدة  مساعد:الوظيفة  
 مسئوليات:

 ة فى جميع مسئولياته فى حالة غياب المشرف.وب عن مشرف الوحدين .1

المساعدة فى رسم السياسة أو وضع المقومات الرئيسية لنظام العمل بالوحدة  .2
 بهدف تحقي  إغراضه وتوزيع االختصاصات.

حدة التى تتمشى مع مشاريع التطوير بمركز و المساعدة فى تحقي  أهداف ال .3
 التطوير الطبى والكلية.

الطبي المستمر ورفعها لمجلس  ة سنوية لبرامل التعليماهمة فى إعداد خطالمس .4
 مركز تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

الطبي المستمر حسب الخطة المقرة  تنفيذ ومتابعة برامل التعليم المساهمة فى .5
 طويرالتعليم الطبي..توالمعتمدة من مركز 

تمرة المستمر بصفة مس الطبي المساهمة فى وضع خطة لتقييم برامل التعليم .6
 ورفعها لمجلس مركز تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

الطبي المستمر بصفة دائمة حسب  المساهمة فى تنفيذ خطة تقييم برامل التعليم .7
 الخطة المقرة من مركز تطويرالتعليم الطبي .

فى وضع خطة لتحديد االحتياجات التدريبية بطريقة مستمرة للخريجين  المساهمة .8
 التأمين الصحى.اء وزارة الصحة و وأطب

 المساهمة فى وضع خطط التطوير والتحسين الوحدة. .9

 سلطات:
 فى حالة تغيب المدير يكون له جميع سلطات المشرف.
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                   وحدة التعليم الطبى المستمر

   قسم اكاديمىس:منالوظيفة  
 

 الوظيفة توصيف مهام
 رضها على مجلس القسم.قسم التابع له وعكتابة وتحديد االولويات العلمية لل .1
 االشراف على ترتيب اللقاءات واليوم العملى والمؤتمر السنوى للقسم. .2

االشراف على إرسال جداول اللقاءات و اليوم العلمى والمؤتمر السنوى إلى وحدة  .3
المستمر بمركز التطوير  وتشتمل هذه الجداول على عنوان  التعليم الطبى

لموضوع وذلك فى االسبوع االخير من ة اللقاء وملقى اموضوع القاء وساع
 الشهرالساب  للتنفيذ. 

االشراف على إرسال الجدوال إلى المستفيدين من طالب الدراسات العليا  .4
كرتارية االقسام( سوالمهتمين )الذى سوف يتم تسجيل اسمه ووسيلة االتصال ب

 وغيرهم.

ليم الطبى بمركز تطوير التعيحضر االجتماعات وحدة التعليم الطبى المستمر  .5
لنقل رأى االقسام بصفة مستمرة إلى ادارة الوحدة وتنسي  العمل بين االقسام 

 المختلفة.  

الطبي المستمر ورفعها لمجلس  المساهمة فى إعداد خطة سنوية لبرامل التعليم .6
 رالتعليم الطبي إلقرارها.يمركز تطو 

لخطة المقرة بي المستمر حسب االط تنفيذ ومتابعة برامل التعليم المساهمة فى .7
 والمعتمدة من مركز تطويرالتعليم الطبي .
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الطبي المستمر بصفة مستمرة  المساهمة فى وضع خطة لتقييم برامل التعليم .8
 ورفعها لمجلس مركز تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

الطبي المستمر بصفة دائمة حسب  ة فى تنفيذ خطة تقييم برامل التعليممالمساه .9
 تطويرالتعليم الطبي . ة المقرة من مركزالخط

المساهمة فى وضع خطة لتحديد االحتياجات التدريبية بطريقة مستمرة للخريجين  .10
 وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحى.

 .ةالمساهمة فى وضع خطط التطوير والتحسين الوحد .11

 كتابة تقرير شهرى عن القسم ورفعه إلى الوحدة الرئيسية بمركز التطوير. .12
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                   لطبى المستمروحدة التعليم ا

 :سكرتيرالوظيفة  
 

 الوظيفة توصيف مهام

 
 استالم المكاتبات والبوسته الخاصة بالوحدة وبالسيد أ.د/ مشرف الوحدة. .1

 سيد أ.د/ مشرف الوحدة.لكتابة المكاتبات الخاصة بالوحدة وبا .2

 واعيد.تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالم .3

 إدارات أقسام الكلية وتنسي  العمل بينها وبين الوحدة.االتصال ب .4

المساهمة فى أعمال وتنظيم االجتماعات والندوات التى تعقد بالوحدة  .5
 والمركز. 

وليات العمل وأى ئإبالغ مشرف الوحدة عن أى مالحظات فيما يتعل  بمس .6
 عوامل معاكسة لحسن االداء.

 المختلفة. إستالم التقارير من االقسام .7

 م بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د/ مدير المركز.القيا .8
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف الوحدة

 1 مساعد مشرف الوحدة
 1 )فنى تعليم اليكترونى )مصمم تعليمى

 يكترونى) مصمم رسومات(لفنى تعليم ا

 
1 

 فنى تعليم اليكترونى ) مطور محتوى(

 
1 

 ر الوحدةسكرتي

 
1 

 الهيكل التنظيمى لوحدة التعليم االلكتروني

 الوحدة  فر مش

فنى تعليم اليكترونى 

 )مصمم تعليمى(
 سكرتير الوحدة

 مساعد مشرف الوحدة

فنى تعليم اليكترونىمصمم 

 رسومات

فنى تعليم اليكترونى 

 )مطور محتوى(
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                  وحدة التعليم االليكترونى
 : مشرف الوحدةالوظيفة  
 

 مسئوليات:
 

لتطوير بمركز ااالشراف على الوحدة لتحقي  أهدافها التى تتمشى مع مشاريع  .1
 التطوير الطبى والكلية 

دة بهدف تحقي  نظام العمل بالوحرسم السياسة أو وضع المقومات الرئيسية ل .2
 إغراضه وتوزيع االختصاصات.

إعداد خطة سنوية لوحدة التعلم االلكترونى ورفعها لمجلس مركز تطويرالتعليم  .3
 الطبي إلقرارها.

االلكترونى حسب الخطة المقرة  ممتابعة تنفيذ الخطة السنوية لوحدة التعل .4
 والمعتمدة من مركز تطويرالتعليم الطبي..

لوحدة التعلم االلكترونى ورفعها لمجلس مركز  ة للتقييم السنوىوضع خط .5
 تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

 متابعة تنفيذ خطة التقييم السنوى لوحدة التعلم االلكترونى . .6

ت التدريبية بطريقة مستمرة ااالشراف على وضع خطة لتحديد االحتياج .7
 ودورية ومتابعة تنفيذها .

 ن للوحدة.وضع خطط التطوير والتحسي .8

 الوحدة فى مجلس إدارة مركز التطوير.تمثيل  .9

 تقديم التقارير إلدارة مركز التطويرعن أداء المعمل بصفة دورية. .10

 سلطات:
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مدير  نله ح  فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسية بعد التصدي / تفويض م .1
 مركز التطوير.

 هداف الوحدة.له ح  فى تعديل تنظيم االفراد مرءوسيه بما يحق  سياسة وأ .2

ح  فى تغيير االفراد مرءوسيه بعد العرض على مجلس إدارة مركز له  .3
 التطوير.

له ح  فى االتصال بالجهات الخارجية فيما يتعل  بعملية تطوير العمل  .4
 لتطوير الطبى.ابالوحدة بعد أخذ موافقة إدارة مركز 

 تقييم عمل االفراد مرءوسيه فى الوحدة. .5
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                  نىوحدة التعليم االليكترو

 :مساعد  مشرف الوحدةالوظيفة  
 

 مسئوليات:
 ينوب عن مشرف الوحدة فى جميع مسئولياته فى حالة غياب المشرف. .1

لوحدة االمساعدة فى رسم السياسة أو وضع المقومات الرئيسية لنظام العمل ب .2
 بهدف تحقي  إغراضه وتوزيع االختصاصات.

ترونى ورفعها لمجلس حدة التعلم االلكالمساهمة فى إعداد خطة سنوية لو  .3
 مركز تطويرالتعليم الطبي إلقرارها.

المساهمة فى متابعة تنفيذ الخطة السنوية لوحدة التعلم االلكترونى حسب  .4
 بي..طالخطة المقرة والمعتمدة من مركز تطويرالتعليم ال

المساهمة فى وضع خطة للتقييم السنوى لوحدة التعلم االلكترونى ورفعها  .5
 تعليم الطبي إلقرارها.جلس مركز تطويراللم

 المساهمة فى متابعة تنفيذ خطة التقييم السنوى لوحدة التعلم االلكترونى . .6

المساهمة فى االشراف على وضع خطة لتحديد االحتياجات التدريبية بطريقة  .7
 دورية ومتابعة تنفيذها .و مستمرة 

 المساهمة فى وضع خطط التطوير والتحسين للوحدة. .8

 ت:سلطا
 المدير يكون له جميع سلطات المشرف.فى حالة تغيب 
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                  وحدة التعليم االليكترونى

 فنى تعليم اليكترونى )مصمم تعليمى( :الوظيفة  

 
 مهام الوظيفةتوصيف 

 
 هيئة التدريس لتحويله إلى صورة  الكترونية.واستالم المنهج فى عض .1

فااى صااورة  وضااوعات ويكااون ذلااكتقساايم المقاارر إلااى وحاادات ودرو  وم .2

 رسائل تعليمية يحتويها كل موضوع.

 ترتيب الوحدات وتكويدها للوضعع فى إيقونات الشاشات. .3
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                  وحدة التعليم االليكترونى

 يم اليكترونى )مصمم رسومات(لفنى تع :الوظيفة  

 
 مهام الوظيفةتوصيف  
 

خراجها بطريقة سليمة وسلساة دمة فى المنهج وإتنظيف وتنقية الصور المستخ .1

 للفهم.

 عمل فالشات وعروض للصور التى يحتويها المنهج. .2

إخراج إمتحانات لألسئلة المقررة للمنهج ليتدرب عليها الطالاب بعاد كال در   .3

 أو وحدة.
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                  وحدة التعليم االليكترونى

 ى )مطور محتوى(فنى تعليم اليكترون :الوظيفة  

 
 

 مهام الوظيفةتوصيف 
 
 

ترتيااب الشااكل النهااائى ماان الماانهج الااذى يقااوم بااه المصاامم التعليمااى والصااور  .1

والعروض والفالشات واالمتحانات التى يقوم بها مصمم الرسومات ووضاعها 

 ب يتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس للتعامل معه.سفى شكل منا

لاى سايرفر الكلياة لكال مانهج الساابقة ورفعاه ع يقوم بعملية حازم لكال البياناات .2

 على حدة.
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                  وحدة التعليم االليكترونى

 سكرتير :الوظيفة  

 
 

 مهام الوظيفةتوصيف 
 

لخاصااة بالوحاادة وبالساايد أ.د  مشاارف ااسااتالم المكاتبااات والبوسااته والتقارير .1

 الوحدة.

 وحدة. سيد أ.د  مشرف الكتابة المكاتبات الخاصة بالوحدة وبال .2

 تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد. .3

 االتصال بإدارات أقسام الكلية وتنسيق العمل بينها وبين الوحدة. .4

التاااى تعقاااد بالوحااادة  تالمسااااهمة فاااى أعماااال وتنظااايم االجتماعاااات والنااادوا .5

 والمركز. 

 ئوليات العماال وأىإبااالم مشاارف الوحاادة عاان أى مالحظااات فيمااا يتعلااق بمساا .6

 عوامل معاكسة لحسن االداء.

 القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مدير المركز. .7

 
 
 
 
 
 

 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف الوحدة
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 املينعمساعد مشرف الوحدة لتدريب ال

 
1 

مساااااعد مشاااارف الوحاااادة لتاااادريب اعضاااااء هيئااااة 

 التدريس
1 

 ياناتمسئول ومحلل  قاعدة ب

 
1 

 الوحدة سكرتير

 

2 

 1 خدمات معاونة
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 نظيمى لوحدة التدريبالهيكل الت

 مشرف الوحدة

مسئول ومحلل  قاعدة 

 بيانات
 سكرتير الوحدة

مساعد مشرف الوحدة 

 يب العاملينردلت

 

مساعد مشرف الوحدة لتدريب 

 اعضاء هيئة التدريس
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                  وحدة التدريب

 مشرف الوحدة :الوظيفة  
 

 مسئوليات:
 

بهادف تحقياق  وحادةالعمال بال رسم السياسة او وضع المقومات الرئيسية لنظام .1

 .إغراضه وتوزيع االختصاصات

  .وحدةالالتدريب بخطط ل ووضع الخطة العامة لنظام العم .2

 االشراف العام ومتابعة عمل والتقييم الدورى لخطة العمل بالوحدة. .3

تحقيااق أهااداف الوحاادة التااى تتمشااى مااع مشاااريع التطااوير بمركااز التطااوير  .4

 والكلية.

 حسين العمل بالوحدة.توضع خطط التطوير وال .5

 .اوميزانيته افي ضوء أهدافه توزيع العمل بالوحدة .6

 مركز التطوير.ة فى مجلس إدارة تمثيل الوحد .7

 تقديم التقارير إلدارة مركز التطويرعن أداء الوحدة بصفة دورية. .8

العمل على زيادة الوعى بين أعضااء هيئاة التادريس والطاالب والمتفعاين عان  .9

 افقة إدارة مركز التطوير.ودور الوحدة بعد أخذ م

 سلطات:

ن مادير التصديق  تفويض ماله حق فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسية بعد  .1

 مركز التطوير.

 له حق فى تعديل تنظيم االفراد مرءوسيه بما يحقق سياسة وأهداف الوحدة. .2

 له حق فى تغيير االفراد مرءوسيه بعد العرض على مجلس مركز التطوير. .3

التصال بالوحدات التدريبية االخارى الخارجياة فيماا يتعلاق بعملياة اله حق فى  .4

 ة.تطوير العمل بالوحد

 فراد مرءوسيه فى الوحدة.تقييم عمل اال .5

 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

202 

                  وحدة التدريب

 لتدريب العاملين مشرف الوحدة مساعد:الوظيفة  
 

 مسئوليات:
 

 المشاارف بينااوب عاان مشاارف الوحاادة فااى جميااع مساائولياته فااى حالااة غيااا .1

 .باالنابة

لتادريب وية سانالتدريبياة الخطاة العاداد رفع االحتياجاات التدريبياة الالزماة وإ .2

 إلقرارها.مشرف وحدة التدريب لا ورفعهلين باالدارات المختلفة العام

حتياجات التدريبياة بطريقاة وضع خطة لتحديد االالمساهمة فى االشراف على  .3

 .مستمرة ودورية ومتابعة تنفيذها 

متابعاة و خطط التقييم المستمر لتدريب العاملين وقيا  ماردود التادريب وضع .4

 ييم السنوى.تنفيذ خطة التق

 لوحدة.لوضع خطط التطوير والتحسين اهمة فى المس .5

 

 سلطات:
 فى حالة تغيب المدير يكون له جميع سلطات المشرف باالنابة.
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                  وحدة التدريب
 لتدريب أعضاء هيئة التدريس لوحدةامشرف  مساعد:الوظيفة  
 

 مسئوليات:
 

ب المشاارف ياته فااى حالااة غياااع مساائولينااوب عاان مشاارف الوحاادة فااى جمياا .1

 باالنابة.

لتادريب سانوية التدريبياة الخطاة العاداد رفع االحتياجاات التدريبياة الالزماة وإ .2

مشااارف وحااادة التااادريب لا ورفعهاااأعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة المعاوناااة 

 إلقرارها.

حتياجات التدريبياة بطريقاة وضع خطة لتحديد االالمساهمة فى االشراف على  .3

 .ها ية ومتابعة تنفيذمستمرة ودور

وقيااا  مااردود  أعضاااء هيئااة التاادريس وضااع خطااط التقياايم المسااتمر لتاادريب .4

 متابعة تنفيذ خطة التقييم السنوى.و التدريب

 متابعة تنفيذ الدورات التدريبية. .5

 لوحدة.للتطوير والتحسين اوضع خطط المساهمة فى  .6

 

 سلطات:
 

 باالنابة. فى حالة تغيب المدير يكون له جميع سلطات المشرف
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                  وحدة التدريب
 مسئول ومحلل  قاعدة بيانات :الوظيفة 

 
 

 توصيف مهام الوظيفة

 
تجميااع البيانااات الخاصااة بأعضاااء هيئااة التاادريس واالداريااين وعماال قاعاادة  .1

 المعلومات الخاصة بالتدريب.ببيانات 

 إدخال بيانات الدورات على قاعدة البيانات. .2

تقييم الدورات  التدريبية  وعمال تحليال إحصاائى ب الخاصةتبيانات تجميع االس .3

 لهذ االستبيانات وإستخراج النتائج.

 عرض هذه االنتائج على مساعد المشرف التابع لمراجعتها وكتابة التقارير. .4
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                  ة التدريبدوح
 سكرتير :الوظيفة 

 
 

 توصيف مهام الوظيفة
 

 خاصة بالوحدة وبالسيد أ.د  مشرف الوحدة.تبات والبوسته الاستالم المكا .1

 كتابة المكاتبات الخاصة بالوحدة وبالسيد أ.د  مشرف الوحدة. .2

 تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد. .3

ت التدريبياااة المقاماااة بالوحااادة وكااال المهاااام المطلوباااة التماااام اتساااجيل الااادور .4

 والتنسيق.  الدورات من ناحية الترتيب

 صال بإدارات أقسام الكلية وتنسيق العمل بينها وبين الوحدة.االت .5

المسااااهمة فاااى أعماااال وتنظااايم االجتماعاااات والنااادوات التاااى تعقاااد بالوحااادة  .6

 والمركز. 

فيمااا يتعلااق بمساائوليات العماال وأى  تإبااالم مشاارف الوحاادة عاان أى مالحظااا .7

 عوامل معاكسة لحسن االداء.

 قسام المختلفة.إستالم التقارير من اال .8

 القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مدير المركز. .9
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                  وحدة التدريب

 عامل :الوظيفة 

 
 

 توصيف مهام الوظيفة
 

 إستالم جميع االثاثات بالمركز. .1

 فة المركز وحراسته.انظ .2

لخااارج  توصاايل المكاتبااات بااين المكاتااب المختلفااة بااالمركز وكااذلك المكاتبااات .3

 المركز.

 لمساعدة فى الترتيب للدورات التدريبية.ا .4

 القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مدير المركز. .5
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 مشرف المعمل  

 1 ف المعملرمساعد مش
 3 ممرض
 1 سكرتير

 2 خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى لمعمل المهارات

 مشرف المعمل  

 سكرتير ممرض

 مساعد مشرف المعمل
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                  هاراتمعمل الم
 مشرف المعمل :الوظيفة  

 مسئوليات:
بهادف تحقياق بالمعمال رسم السياسة او وضع المقومات الرئيسية لنظام العمل  .1

 .إغراضه وتوزيع االختصاصات

  بالمعمل. مل وخطة التدريس والتدريبعالخطة العامة لنظام الوضع  .2

 .طة العمل بالمعملاالشراف العام ومتابعة عمل والتقييم الدورى لخ .3

تحقيااق أهااداف المعماال التااى تتمشااى مااع مشاااريع التطااوير بمركااز التطااوير  .4

 والكلية.

 وضع خطط التطوير والتحسين المعمل. .5

ملين بالمعماال اوضاع القواعاد المنظمااة لمانح المكافااوت واألجاور والحااوافز للعا .6

والعارض علاى  والمتعاملين معه في مجال عمال لالرتقااء بالمساتوى التعليماي

 ر والعرض على مجلس االدارة.مدير مركز التطوي

 .توزيع العمل بالمعمل في ضوء أهدافه وميزانيته .7

 تمثيل المعمل فى مجلس إدارة مركز التطوير. .8

 بصفة دورية. لتقديم التقارير إلدارة مركز التطويرعن أداء المعم .9

العمااال علاااى زياااادة الاااوعى باااين أعضااااء هيئاااة التااادريس والطاااالب  .10

 خذ موافقة إدارة مركز التطوير.دور المعمل بعد أوالمتفعين عن 

 سلطات:
 له حق فى التحفيز والتقويم لألفراد مرءوسية بعد التصديق  تفويض .1

 من مدير مركز التطوير. .2

 يحقق سياسة وأهداف المعمل. له حق فى تعديل تنظيم االفراد مرءوسيه بما .3

 ز التطوير.له حق فى تغيير االفراد مرءوسيه بعد العرض على مجلس مرك .4

فااى االتصااال بالمعاماال االخاارى الخارجيااة فيمااا يتعلااق بعمليااة تطااوير  لااه حااق .5

 العمل بالمعمل.

 تقييم عمل االفراد مرءوسيه فى المعمل. .6
                  معمل المهارات
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 مشرف المعمل مساعد :الوظيفة  
 

 مسئوليات:
 رف.ينوب عن مشرف المعمل فى جميع مسئولياته فى حالة غياب المش .1

رسم السياسة او وضع المقومات الرئيساية لنظاام العمال بالمعمال المساعدة فى  .2

 بهدف تحقيق إغراضه وتوزيع االختصاصات.

المساااهمة فااى وضااع الخطااة العامااة لنظااام العماال وخطااة التاادريس والتاادريب  .3

 عمل. مبال

المساااهمة فااى االشااراف العااام ومتابعااة العماال والتقياايم الاادورى لخطااة العماال  .4

 ل.بالمعم

 ضع خطط التطوير والتحسين المعمل.المساهمة فى و .5

المساااهمة فااى وضااع القواعااد المنظماااة لماانح المكافااوت واألجااور والحاااوافز  .6

عليماي تللعاملين بالمعمل والمتعاملين معه في مجال عمل لالرتقاء بالمستوى ال

 والعرض على مدير مركز التطوير والعرض على مجلس االدارة.

 ضوء أهدافه وميزانيته.لعمل بالمعمل في المساهمة فى توزيع ا .7

 سلطات:
 فى حالة تغيب المدير يكون له جميع سلطات المشرف.
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                  معمل المهارات
 ممرر :الوظيفة  
 

 الوظيفةمهام يف صتو

 
 امة بالمانيكانات الموجودة بالمركز.تالعناية ال .1

 تقام بالمركز. التجهيز لفصول الدر  و الدورات التدريبية التى .2

ساعدة عضو هيئة التدريس أو المدرب فى التدريب العملى بالادورات لتمثيال م .3

 الواقع.

القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مشرف المعمال أو المادرب أثنااء  .4

 ى .لالتدريب العم
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                  معمل المهارات

 سكرتيرالوظيفة  
 
 

 الوظيفةمهام يف صتو
 

 ت والبوسته الخاصة بالوحدة وبالسيد أ.د  مشرف المعمل.استالم المكاتبا .1

 كتابة المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د  مشرف المعمل. .2

 تسجيل وتنسيق جداول العمل بالمعمل. .3

 والمتدربين. بتسجيل الحضور بالوحدة للطال .4

 تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد . .5

 وتنسيق العمل بينها وبين المعمل. رات أقسام الكليةاالتصال بإدا .6

المسااااهمة فاااى أعماااال وتنظااايم االجتماعاااات والنااادوات التاااى تعقاااد بالمعمااال  .7

 والمركز. 

 ل.مالقيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مشرف المع .8

إبااالم مشاارف الوحاادة عاان أى مالحظااات فيمااا يتعلااق بمساائوليات العماال وأى  .9

 لحسن االداء.عوامل معاكسة 

 
 
 
 
 



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

212 

                  معمل المهارات

 : عاملالوظيفة  
 

 الوظيفةمهام يف صتو
 

المحافظااة علااى المانيكانااات والمساااعدة فااى نظافااة المانيكااان وحملااه وتخزينااه  .1

 واالهتمام به.

 جميع االثاثات بالمركز. إستالم .2

 نظافة المعمل وحراسة المركز. .3

وكااذلك المكاتبااات لخااارج  المختلفااة بااالمركزتوصاايل المكاتبااات بااين المكاتااب  .4

  المركز.

 القيام بأى أعمال تسند إليه من قبل السيد أ.د  مشرف المعمل. .5
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف الوحدة
 1 مدير الوحدة
 1 عن المعمل اإلدارى المسئول 

 2 ملالمع فني
 1 خدمات معاونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المركزىمعمل االبحاث  دة  الهيكل التنظيمى لوح
 والكوارث

 مشرف الوحدة

 فنى المعمل ىز الموظف المسئول عن المعمل المرك

 مدير الوحدة

 معاونةخدمات 
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                     :المركزىالبحاث معمل اوحدة 

 المشرف على الوحدة : الوظيفة

 توصيف مهام الوظيفة:
 حدة من خالل تقرير السيد/مدير الوحدة.متابعة أداء العاملين بالو  .1
 التنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير العمل. .2

 لتنسي  مع ادارة الكلية.ا .3

والتي تعقد داخل أو خارج  لكلية في االجتماعات الخاصة بالوحدةيمثل ا .4
 الكلية.
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                    :المركزىمعمل االبحاث وحدة 

  مدير الوحدة: الوظيفة  

 توصيف مهام الوظيفة :
 ادارة دوالب العمل بالوحدة . .1
 التنسي  بين العاملين بالوحدة لضمان حسن سير العمل . .2

 لى الوحدة. ربع سنوي عن أداء الوحدة ورفعة للمشرف ع إعداد تقرير .3

 رة الكلية فيما يخص الوحدة .امتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إد .4
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 :المركزىمعمل االبحاث حدة و   

 :عن المعمل دارى اإلالمسئول : الوظيفة 
 

 توصيف مهام الوظيفة :
 اإلشراف على جميع االجهزة الموجودة بالمعمل. -1

ئرة التردريس و الهيئررة متابعرة التجرارب التري تجررى بالمعمرل عررن طرير  اعضراء هي -2
 المعاونة والطالب الوافدين.

اإلبرررالغ عرررن اعطرررال االجهرررزة الموجرررودة بالمعمرررل و االتصرررال برررالمورد الصرررالح  -3
 االجهزة.

االجهزة التي يتم اصالحها عن طري  شرركات الصريانة و  تحرير محاضر فحص -4
 إستالمها.

 القيام باالعمال االدارية الخاصة بالمعمل المركزى. -5
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 :المركزىل االبحاث معمحدة و

 : معملفنى ال: الوظيفة 
 

 توصيف مهام الوظيفة :
 الموجودة بالمعمل.العلمية ميع االجهزة ج استخدام -1

 .جارب التى تجرى بالمعملتحضير عينات الت -2

 .التجارب التي تجرى بالمعمل تنفيذ -3

 .قراءة النتائل من على األجهزة ورصدها فى النماذج المعدة لذلك -4

بشررركة التصررال لعررن اعطررال االجهررزة الموجررودة بالمعمررل ل اإلدارى المسررئو إبررالغ  -5
 الصالح االجهزة. الصيانة

 .فنيا االجهزة التي يتم اصالحها عن طري  شركات الصيانة و إستالمها فحص -6
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف
 1 مشرف الوحدة
 1 مدير الوحدة

 1 مسئول االتصال
 1 مسجل الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهيكل التنظيمي لوحدة خدمة المجتمع وتنمية  
 البيئة  

 مشرف الوحدة

 مسجل الوحدة مسئول االتصال

 مدير الوحدة
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                     :خدمة المجتمعوحدة 

 المشرف على الوحدة : الوظيفة

 توصيف مهام الوظيفة:
 حدة من خالل تقرير السيد/مدير الوحدة.متابعة أداء العاملين بالو  .5
 التنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير العمل. .6

 لتنسي  مع ادارة الكلية.ا .7

عنية داخل وخارج الكلية لعمل مؤتمر سنوي بالكلية التنسي  مع الجهات الم .8
 لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 االتصال باألطراف المجتمعية االنتاجية والخدمية. .9

لكلية في االجتماعات الخاصة بالوحدة والتي تعقد داخل أو خارج يمثل ا .10
 الكلية.
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                    :تمع وتنمية البيئةجخدمة الموحدة 

  مدير الوحدة: ة الوظيف 

 توصيف مهام الوظيفة :
 ادارة دوالب العمل بالوحدة . .5
 التنسي  بين العاملين بالوحدة لضمان حسن سير العمل . .6

 ربع سنوي عن أداء الوحدة ورفعة للمشرف على الوحدة.  إعداد تقرير .7

 رة الكلية فيما يخص الوحدة .امتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إد .8
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 :ع وتنمية البيئةخدمة المجتموحدة 

  مسئول االتصال: الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
رير عرررن إيجابيرررات واعرررداد تقرررا بالوحررردة متابعرررة تنفيرررذ جميرررع اللررروائح والتعليمرررات الخاصرررة  . -1

 .الوحدة وسلبيات الممارسة وعرضها على مدير 

الرالزم لتحقير  األخررى بمرا يروفر التنسري   االطراف المجتمعيرةو   ةلوحدا نبي التواصل تفعيل -2
 ولة التعامل وكفاءة اإلنجاز.هس

 الوحردةمرا تحقر  مرن الخطرط المقترحرة ألنشرطة ومتابعرة مردى  الوحردة تنفيذ تعليمرات مردير  -3
 فة.المختل
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 :خدمة المجتمع وتنمية البيئةوحدة 

 مسجل الوحدة: الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
 .الوحدة  التسجيل فى دفتر قيد مراسالت البريد الصادرة من -1
التسجيل فى دفتر الوارد الرسائل التى ترد إلى الوحدة عن طري  البريد المسجل  -2

 وبعض المصالح الحكومية.

 دة وأنشطتها.متابعة تسجيل أعمال الوح -3
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 مشرف الوحدة
 1 مديلر الوحدة
 1 تصالمسئول اال

 1 مسجل الوحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وارد الذاتيةلوحدة تنمية الم  يالهيكل التنظيم

 مشرف الوحدة

 مسجل الوحدة مسئول االتصال

 مدير اإلدارة



  

 
 

 وحدة ضمان الجودة
____________________________________ 

 

224 

 وحدة تنمية الموارد الذاتية

 المشرف على الوحدة : الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة:
 دير الوحدة.متابعة أداء العاملين بالوحدة من خالل تقرير السيد/م .1
 التنسي  مع مدير الوحدة لضمان حسن سير العمل. .2

 التنسي  مع ادارة الكلية. .3

مل مؤتمر سنوي بالكلية لتنسي  مع الجهات المعنية داخل وخارج الكلية لعا .4
 لتنمية الموارد الذاتية.

 االتصال باألطراف المجتمعية االنتاجية والخدمية. .5

وحدة والتي تعقد داخل أو خارج يمثل الكلية في االجتماعات الخاصة بال .6
 الكلية.
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  وحدة تنمية الموارد الذاتية

  لوحدةامدير : الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
 ل بالوحدة .ادارة دوالب العم .1
 التنسي  بين العاملين بالوحدة لضمان حسن سير العمل . .2

 إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الوحدة ورفعة للمشرف على الوحدة.  .3

 عة تنفيذ قرارات وتوصيات إدارة الكلية فيما يخص الوحدة .متاب .4
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 ةوحدة تنمية الموارد الذاتي

  مسئول االتصال: الوظيفة 

 : توصيف مهام الوظيفة
واعرررداد تقررررارير عررررن إيجابيررررات  بالوحرررردة متابعرررة تنفيررررذ جميررررع اللررروائح والتعليمررررات الخاصررررة  -1

 .الوحدة وسلبيات الممارسة وعرضها على مدير 

األخررى بمرا يروفر التنسري  الرالزم  الخدمية واالنتاجيةاالطراف و  لوحدة ا نبي التواصل تفعيل -2
 ولة التعامل وكفاءة اإلنجاز.هحقي  ستل

 الوحردةمرا تحقر  مرن الخطرط المقترحرة ألنشرطة ومتابعرة مردى  الوحردة مرات مردير تنفيذ تعلي -3
 المختلفة.
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 :وحدة تنمية الموارد الذاتية

 مسجل الوحدة: الوظيفة 

 توصيف مهام الوظيفة :
 تنفيذ ما يوكل إليه من مدير الوحدة. .1
 عمل اإلداري داخل الوحدة.لالمسئولية عن مستلزمات ا .2

 راسالت من و إلى  الوحدة.يتولى المكاتبات والم .3

 إعداد تقرير عن عمل الوحدة بالتنسي  مع مدير الوحدة . .4
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

 1 مشرف الوحدة
 1 حدةمدير الو 

 1 مختص االتصاالت
 1 مختص شئون الطالب
 1 مختص الدفاع المدنى

 1 مختص المعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رة األزمات  الهيكل التنظيمى لوحدة ادا
 والكوارث

 مشرف الوحدة

 مختص شئون الطالب مختص االتصاالت

 مدير الوحدة

 مختص الدفاع المدنى مختص المعامل
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                  زماتوحدة ادارة اال

 : مشرف الوحدةالوظيفة  
 
 

 الوظيفةمهام يف صتو
 

 لطوارئإعداد التجهيزات الالزمة التخاذ اإلجراءات الوقائية فى حاالت ا -1
 إعداد الخطط لمواجهة جميع انواع الكوارث المحتملة -2

 من اثارهااعداد الخطط لتقليل احتماالت وقوعها او للتقليل و التنبؤ باالزمات المحتملة  -3

 اصدار التوجيهات لجميع الوحدات واالقسام فى خاالت الطوارىء -4

 لمتحذة بالكليةعمل محاكاة لحاالت الطورىء للتأكد من سالمة االجراءات الوقائية ا -5
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                  وحدة ادارة االزمات

 لوحدةا: مشرف الوظيفة  
 

 الوظيفةمهام يف صتو
 لتجهيزات الالزمة التخاذ اإلجراءات الوقائية فى حاالت الطوارئاعدة فى إعداد اسالم .1
 المشاركة فى إعداد الخطط لمواجهة جميع انواع الكوارث المحتملة .2

 دار التوجيهات لجميع الوحدات واالقسام فى خاالت الطوارىءمتابعة اص .3

 الت الطرررورىء للتأكرررد مرررن سرررالمة االجرررراءات الوقائيرررةاالمشررراركة فرررى عمرررل محاكررراة لحررر .4
 المتحذة بالكلية

 التأكد من وجود اجراءات االمن والسالمة فى كافة وحدات واقسام الكلية .5
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                  وحدة ادارة االزمات

 : مختص االتصاالتالوظيفة  
 

 الوظيفةمهام يف صتو
واعرررداد تقررررارير عررررن إيجابيررررات  بالوحرررردة ات الخاصررررة مررررمتابعرررة تنفيررررذ جميررررع اللررروائح والتعلي -1

 .الوحدة سلبيات الممارسة وعرضها على مدير و 

األخررى بمرا يروفر التنسري  الرالزم  االطراف الخدمية واالنتاجيةو  لوحدة ا نبي التواصل تفعيل -2
 ولة التعامل وكفاءة اإلنجاز.هقي  سلتح

 الوحردةمرن الخطرط المقترحرة ألنشرطة  مرا تحقر ومتابعرة مردى  الوحردة تنفيذ تعليمرات مردير  -3
 المختلفة.
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                  وحدة ادارة االزمات

 : مختص شئون الطالبالوظيفة  
 الوظيفةمهام يف صتو
 

 الت الطوارىءحاسام فى اصدار التوجيهات لجميع الوحدات واالق -1

 توعية الطالب باإلجراءات الوقائية فى حاالت الطوارئ -2
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                  وحدة ادارة االزمات

 الدفاع المدنى: مختص وظيفة ال 
 

 الوظيفةمهام يف صتو
تدريب جميع العاملين )موظفين وعمال( على مايتم اتخا ه عند حدوث االزمرات والكروارث  -1

 توقعة.الم

 التأكد من سالمة االجراءات المتخ ه أثناء عمل محاكاه لالزمات المختلفة.  -2
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                  وحدة ادارة االزمات

 : مختص المعاملالوظيفة  
 

 الوظيفةمهام يف صتو
 

 مسئول عن التأكد من اجراءات االمن والسالمة بجميع معامل الكلية. -1
 يع العاملين على استخدام اجراءات االمن والسالمة.التأكد من تدريب جم -2
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 ر الوظيفةاعدد تكر  وظائف
 1 مشرف الوحدة
 1 مدير االدارة

 1 تصالمسئول ا
  مسجل الوحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سالمة  لنظيمي لوحدة األمن واالهيكل الت
   مهنيةال

 مشرف الوحدة

 مسجل الوحدة مسئول االتصال

 مدير اإلدارة
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 وحدة االمن والسالمة المهنية
 المشرف على الوحدة : الوظيفة

 توصيف مهام الوظيفة:
 عة أداء العاملين بالوحدة من خالل تقرير السيد/مدير الوحدة.متاب .1
 دة لضمان حسن سير العمل.حالتنسي  مع مدير الو  .2

 التنسي  مع ادارة الكلية. .3

 االتصال باألطراف المجتمعية االنتاجية والخدمية. .4

يمثل الكلية في االجتماعات الخاصة بالوحدة والتي تعقد داخل أو خارج  .5
 الكلية.
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 من والسالمة المهنيةوحدة اال

  مدير الوحدة: الوظيفة   

 توصيف مهام الوظيفة :
 العمل بالوحدة . بادارة دوال .5
 ان حسن سير العمل .التنسي  بين العاملين بالوحدة لضم .6

 إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الوحدة ورفعة للمشرف على الوحدة.  .7

 ص الوحدة .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات إدارة الكلية فيما يخ .8
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 عدد تكرار الوظيفة الوظائف

  رئيس هيئة التحرير
  سكرتير اداري

  ذلالعداد فمن
  سكرتير التحرير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمى إلدارة المجلة العلمية  

 مدير اإلدارة

 سكرتير التحرير سكرتير اداري

 رئيس هيئة التحرير

 منفذ لالعداد
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 المجلة العلمية مدير  الوظيفة:
 

  : مدير المجلةتوصيف مهام الوظيفة
 
 االشراف على جميع اعمال المجله  -1

 ميع االعمال التنفيذيه لالبحاث بالمجله المتابعه اليوميه لج -2

 البحث  االشراف على متابعه تنسيق العمل مع مقدم -3

 لمطبعه القيام بكل ماسند الى المجله وتسليمها الى ا -4

 اعداد المجله مرتين فى السنه  -5
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 رئيس التحرير الوظيفة:

 
 : توصيف مهام الوظيفة

 
 االدارية والماليه والعلميه والفنية للمجله يختص باالشراف على جميع االمور -1
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 التحرير سكرتير الوظيفة:
 

 التحرير : سكرتيرتوصيف مهام الوظيفة
 

 يختص باالشراف على جميع االمور العلميه والفنية للمجله  ويقوم بالمساعده فى                                      

 والفنية واختيار محكمي البحوث. مراقبة النواحي العلمية
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  ةالجهاز االداي للمجل الوظيفة:
 

 الجهاز االداي للمجلة: توصيف مهام الوظيفة
 

 سكرتير ادارى وموظف اله كاتبه ممتاز له درايه باستخدام برامج الكمبيوتر               

 ص وجميعهم من العاملين بالكليه .التى لها صله بكتابة وتنسيق الن                   

 ساعدة فى اجراء وتنسيق وتنظيم فعالياتميختص السكرتير االدارى بال                   

 النواحى االدارية و الماليه تحت اشراف رئيس تحرير المجله                  

 المطبعة . المنفذ والمعد للمجله يقوم بطباعة المجله وتجليدها فى                  
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 العدد الوظيفة 
 1 رئيس القسم 
 1 سكرتارية 

 
 
 

 لألقسام  هيكل التنظيمي  لا
 
 
 
 
 
 

 

 سكرتير

 رئيس القسم
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 األقسام
 السكرتارية  الوظيفة

 
 توصيف مهام الوظيفة:

           
يقوم ) سكرتارية االقسام ( بمخاطبة االقسام  التي سوف تشترك في   .1

السئلة من خالل خطاب كتابي وتسليمها الي السيد االمتحان لوضع عدد من ا

 .   ماالستاذ الدكتور  رئيس القس

الكلنيكية والشفوية بعد يقوم ) سكرتارية االقسام ( بوضع جدول  االمتحانات ا .2

التنسيق مع االقسام االخري  وتقوم باخطار هذه االقسام بمكان وميعاد 

 االمتحانات .

الدفعة التي سوف تؤدي االمتحان الي يقوم سكرتارية االقسام بتقسيم  .3

تم تسليم صورة من جدول يمجموعات من خالل قائمة اسماء الفرق  و 

يكية والشفوية من خالل  رقم المجموعة االمتحان جدول  االمتحانات االكلن

 الخاصة لكل طالب .

يقوم ) سكرتارية االقسام ( بكتابه وتسجيل تشكيل لجنة االمتحان الذي يتم  .4

مجلس القسم من السادة اعضاء هيئة التدريس من قسم واالقسام التي بمعرفة 
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علي شراف ي االمتحان وايضا  تسجيل تشكيل لجنة االفسوف تشترك 

 االت االمتحان وايضا تسجيل لجنة االشراف علي سير االمتحانات تحضير ح

يقوم ) سكرتارية االقسام ( باعدا د كشوف رصد الدرجات الشفوية و  .5

 ه داخل القسم   . االكلينيكي

هيئة التدريس  ءيقوم  ) سكرتارية االقسام ( باستالم وتسليم السادة اعضا .6

من خالل نموذج تسليم وتسلم  اوارق االجابة للقيام بتصحيحها داخل القسم

 اوراق االجابات

يقوم ) سكرتارية االقسام ( باعداد استمارات مكافاة االمتحانات من خالل  .7

دور االول والثاني اواستمارات بدل السفر للمنتدبين  النموذج )جامعى (  ال

 النموذج 

 

رية االقسام ( باعداد  دعودة حضور مجلس القسم للسادة ايقوم ) سكرت .8

اء هيئة التدريس بمكان وميعا د اجتماع مجلس القسم حيث ينعقد اعض

 المجلس مرة كل شهر .

طلبات التي يقوم الموظف المختص من ) سكرتارية االقسام (  بتلقي ال .9

 ستعرض علي مجلس القسم .

ام (  بتسجيل وكتابة سيقوم الموظف المختص من ) سكرتارية االق .10

قسم  ثم ارساله الي السيد االستاذ محضر المجلس  واعتمادها  من رئيس ال

 الدكتور   عميد الكلية .
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يقوم الموظف المختص من ) سكرتارية االقسام ( بعرض المكاتبات  .11

ة عل السيد االستاذ الدكتور  رئيس القسم وبناء علي واالوراق اليومي

عها وارسالها الي االدارات المختلفة وتسليم يتوجيهات سيادتة يتم توز

 سركى مختص بكل قسم .االوراق على 

يقوم الموظف المختص من ) سكرتارية االقسام (  باعداد بيانات  .12

 –) رقم التلفيون خاصة بالسادة اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين 

تاريخ  – عنوان الرسائل  لجنة االشراف علي الرسائل –تاريخ التعين 

لقسم سجل خاص الحصول علي الدرجات العلمية( من خالل سجل خاص با

 بالقسم  
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 (: قرار االعتماد من مجلس الكلية1مرفق )

( 7074رقم ) ربالقراتم اعتماد التوصيف الوظيفى من مجلس الكلية  -
 25/7/2009( والمنعقدة بتاريخ 181قم )بجلسته ر 

( 1274رقم )جلس الكلية متم اعادة اعتماد التوصيف الوظيفي من  -
 29/4/2014خ ( والمنعقدة بتاري266بجلسته رقم )
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