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بأنه عبارة عن كتاب   Job Descripitionيعرف دليل وصف الوظائف        

يتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائف المعتمدة في التنظيم وبيان للواجبات والمسئوليات 
الخاصة بالمنصب ووصف كامل للمهارات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة 

هالته العلمية والعملية المطلوبة، وملخص عن االهداف االساسية التي يجب علي ومؤ
الموظف تحقيقها. وقد تمثلت منهجية اعداد هذا الدليل في اعادة تجميع المجموعات 
الوظيفية بالكلية وكذلك الصادرة من التوصيف الوظيفي الموثق من جهاز التنظيم 

صنيف المهني الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة واالدارة التابع للجامعة ومن دليل الت
توضح توصيف الوظائف طبقاً للتبعية  أبواب إلى الدليل تقسيم د تموق العامة واالحصاء.

 .اإلدارية لكل إدارة عليا بالكلية
 

 والفني اإلداري العمل وفعالية كفاءة رفع في أثر من الوظيفي للتوصيف لما نظراً و
 بالكلية الوظائف مسميات توصيف على يحتوي الذي هذا الدليل إعداد تم بالكلية فقد

 المهام وبيان والمرؤوس الرئيس بين الوظيفي االتصال واالرتباط قنوات تحديد وكذلك
 يحددها التي الوظيفية االرتباطات على عادة والتي تعتمد منها لكل والمسئوليات الرئيسية

 تم فقد الرئيسية الواجبات أما .اقسامه من قسم وكل عام بشكل التنظيمي للكلية الهيكل
 خالل من األساسية والواجبات المهام التركيز على أساس على وظيفة لكل تحديدها

 العامة للتنظيم واإلدارة ومن اإلدارة قبل من ببطاقات وصف الوظائف المعدة االسترشاد
ي ادوات العمل . وتعتبر بطاقة الوصف الوظيفي احدخالل مراعاة طبيعة العمل بالكلية

 التي تعتمد عليها كافة انشطة الموارد البشرية االخري.
 

فقد تم دراسة الوظيفي  التوصيف عناصر كأحد الوظيفية العالقة تحديد أجل ومن
وقد تم تعديله بما يضمن توافر اإلدارات والوحدات الالزمة الهيكل التنظيمي للكلية أوالً 

حيث  ،والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئةلدعم وتطوير العملية التعليمية 
مكتب ، وحدة القياس والتقويمعلى سبيل المثال والوحدات استحدثت بعض اإلدارات 

كما ، وحدة التدريب، والمركز االستشاري ،مركز الترجمة والنشر ،االرشاد االكاديمي
يضمن توضيح التبعيات المالئمة لإلدارات والوحدات واألقسام المختلفة وبما يسمح 
باالتصال األفقي والرأسي الجيد بين المستويات المختلفة لهذا الهيكل. وفي أثناء إجراء 

 لمركز ضمان الجودة بالجامعة فريق الدعم الفني توصياتبهذه التعديالت تم االستعانة 
وقد اعتمدت كافة تعديالت الهيكل التنظيمي لكلية  .االدارة بالجامعةو وادارة التنظيم

 .25/2/2016الفنون التطبيقية بجلسة مجلس الكلية بتاريخ 

 مقدمة -1
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وأيضا  ،ويستخدم التوظيف الوظيفي لتحديد القيمة النسبية للوظائف داخل المؤسسة

 ،وتعيين واختياار الماوظفين لتحقياق متطلباات العمال ،كمقياس لتحديد األجور والمرتبات
يكاون  حياث يجاب ان ويعتبر أداه مفيدة للمدير عند تقييمه ألداء موظف فاي موقاع العمال

الوصف الوظيفي جاهزاً قبل اإلعالن عن الوظيفة وتتم مقابله طالب الوظيفة علي أساس 
ساااس فااي تخطاايط ، كمااا يمكاان ان يكااون ايااض االمكونااات الوصااف الااوظيفي الموجااود

التدريب من خالل تقليل الفجوة ما بين المؤهالت الحالية والمهارات والخبرات المطلوباة 
لهذا المنصب الوظيفي ، وهو يوفر وصف الوظاائف العلياا لخطاط اكبار لتطاوير الهيكال 

 ومن أهداف التوظيف الوظيفي:  التنظيمي للكلية.

 اصاااة بالوظاااائف علاااي يزيااد مااان سااارعة صاااياغة اإلعالنااات والمواصااافات الخ
 وكاالت التوظيف.

 .ييسر علي المرشحين عملية فهم المسؤوليات األساسية للمنصب فهما واضحا 

  يمهد الطريق لالتفاق بين المرافق وصحاب المنصب بشأن نتائج األداء الوظيفي
 المتوقعة والتي بالتالي تقودنا إلي تقييم وظيفي أفضل.

  والمهام بين المناصب بال داعاي مماا يزياد مان تقلل من كمية تضارب الواجبات
 فاعلية العمل الجماعي.

 ما يتضمنه الوصف الوظيفي
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تم استحداث عدد من االقسام والوحدات الجديدة في الهيكل التنظيمي الجديد          

للكلية لم يكن موجودا من قبل، وقصد به تنظيم عمل بعض الكيانات االدارية 
انواع التنظيم والتنظيمية كانت موجودة من قبلها لكنها لم تكن تخضع الي نوع من 

 .االداري من قبل

 :واداريا المين تخضع فنيا الي عميد الكلية  وحدة القياس والتقويم الطالبي
 .الكلية

  وكيل قسم الدراسات العليا التابع لمكتب االرشاد االكاديمي: يخضع فنيا الي
 .الكلية للدراسات العليا والبحوث واداريا المين الكلية

  خضع فنيا الي قسم العالقات ي) جاري اعتماده( : والنشر الترجمةمركز
 .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثالثقافية التابع ل

  وحدة التدريب: تم اعادة تشكيل هيكلها التنظيمي لتخضع فنيا الي قسم تنمية
 الموارد الذاتية والبشرية والتسويق التابع لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

ويراسها عضو  لتدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتنمية البيئة
 .فيما يختص بتدريب االداريين واداريا المين الكلية هيئة تدريس

 
  لم يتم ادراج وحدة حماية البيئة وتنميتها بالهيكل التنظيمي الن احدي كما انه

لبيئة ) اتنمية اللجان االستشارية التابعة لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و
لتحقيق المرونة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة( تقوم بمهام هذه الوحدة 

 .التنظيميبالهيكل 
  بناء علي مراجعة لم يتم ادراج المركز االستشاري )جاري اعتماده( كما انه

وادارة التنظيم  توصيات فريق الدعم الفني لمركز ضمان الجودة بالجامعةو
ويخضع لرئيس الجامعة وعميد الكلية مباشرة في حالة  واالدارة بالجامعة

 طبقا لتشكيل مجلس ادارته.اعتماده 
  لم يتم ادراج قسم التعليم الغير نمطي بالهيكل التنظيمي لعدم توافق مهامه كما انه

 واهدافه مع اساليب التعليم المستخدمة والمطبقة بالكلية.
 
 

 الوحدات واالقسام المستحدثة -3

 بالهيكل التنظيمي
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هناك بعض القواعد العامة التي البد من مراعاتها عند الترقي مان درجاة لشاغل           
درجة اعلى حتى تكتمل شروط شغل الوظيفة مثال المادد البينياة الواجاب قضاائها كشارط 

علاى سابيل  أساسي من شروط الترقي لشاغل درجاة أعلاى مان الدرجاة التاي كاان يشاغلها
المثال كالترقي مان الدرجاة الثالثاة للدرجاة الثانياة أو مان الثانياة إلاى األولاى أو ماا شاابه 

بشاأن العااملين المادنيين بالدولاة وهاذه  1978لسانة  47ذلك. وذلك تطبيقاً بالقانون رقام 
 المدد كما بالجدول التالي:

 

 م
المدة البينية  في حالة الترقي

 الالزمة
 مالحظات

 إلى من

  سنوات 5 الخامسة السادسة 1

  سنوات 5 الرابعة الخامسة 2

  سنوات 5 الثالثة الرابعة 3

بداية من الثالثة التخصصية يؤخذ في  سنوات 8 الثانية الثالثة 4
االعتبار المؤهالت الدراسية الحاصل 

 عليها مثل الماجستير والدكتوراه
 سنوات 6 األولى الثانية 5

 سنوات 4 كبير األولى 6

 
ولفريق العمل رؤية في شأن المادة البينياة الالزماة كشارط أساساي مان شاروط شاغل     

الوظيفااة األعلااى أال وهااي: أنااه لاايس بالضاارورة قضاااء الماادة البينيااة سااالفة الااذكر لكافااة 
العاملين بالقطاع الحكومي حيث جرى العرف االلتزام بقضااء المادة البينياة المشاار إليهاا 

أجاااازت الترقياااة  1978لسااانة  47مااان القاااانون  37ي حاااين أن الماااادة عناااد الترقياااة فااا
باالختيار مع توافر بعض الشروط واألمر يستلزم تفعيل هذا النص بكل دقة وأمانة حتاى 

لموظف الكسول لخلق روح التناافس الشاريف االموظف المجد والمتميز ويتم التمييز بين 
 واالرتقاء بمستوى الخدمة.بين العاملين وتحفيزهم على زيادة اإلنتاج 

 

 قواعد عامة -4
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 الواجبات والمسئوليات:
 يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل االتية: 

 اوال: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية وتنظيمها وتنسيقها بين  -1

 االقسام المختلفة.
استكمال وانشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في وضع خطة  -2

 الكلية.
 اعداد خطة الكلية للبعثات واالجازات الدراسية وااليفاد علي المنح االجنبية. -3
 اعداد برنامج الستكمال اعضاء هيئة التدريس بالكلية. -4
 اعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض اقسام الكلية. -5
السياسة الكفيلة بتيسير حصول طالب الكلية علي الكتب والمذكرات اعداد  -6

 وتشجيع التاليف في بعض المواد.
 رسم االطار العام لنظام العمل في اقسام الكلية وتنظيم التنسيق بين هذه االقسام. -7
اقرار المحتوي العلمي لمقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بينها في االقسام  -8

 المختلفة.
الراي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات واعداد الالئحة الداخلية لمكتبة ابداء  -9

 الكلية.
 تنظيم قبول الطالب في الكلية وتحديد اعدادهم. -10
تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات واعمال االمتحانات في  -11

 الكلية.
ت العلمية مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير االقسام وتوصيات المؤتمرا -12

للكلية واالقسام، وتقييم نظم الدراسة واالمتحانات والبحث في الكلية وتحديثها في 
 اطار التقدم العلمي والتعليمي ومتطلبات المجتمع وحاجاته المتطورة.

 تنظيم الشئون االدارية والمالية في الكلية. -13

 مجلس الكلية -1

المهام الوظيفية للقيادات االكاديمية توصيف أوالً: 
بشان  1972لسنة  49بالكلية في ضوء القانون 

 تنظيم الجامعات
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 اعداد مشروع موازنة الكلية. -14
 والبحوث في الكلية.متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم  -15

 :ثانيا: المسائل التنفيذية
 توزيع االعتمادات المالية علي االقسام. -16
 تحويل الطالب ونقل قيدهم من الكلية واليها. -17
قيد الطالب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان  -18

 المناقشة والحكم، والغاء القيد والتسجيل.
 اضرات والتمارينات العملية.توزيع الدروس والمح -19
واعيد االمتحانات ووضع جداوله وتشكيل لجانه واقرار نتائج متحديد  -20

 االمتحانات بالكلية.
 اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية. -21
 الترشيح للبعثات والمنح واالجازات الدراسية ومكافات التفرغ للدراسات العليا. -22
 عضاء هيئة التدريس في الكلية ونقلهم.اقتراح تعيين ا -23
 الندب من الكلية واليها. -24
 الترشيح للمهمات العلمية واالعارات واجازات التفرغ العلمي. -25
 رعاية الشئون االجتماعية والرياضية للطالب. -26
 اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة. -27
االولي بحسب االحوال من قبول تحويل طالب الفرق االعدادية وطالب الفرق  -28

 الكليات المتناظرة في الجامعات الخاضعة للقانون.
 قبول تحويل ونقل وقيد الطالب من كليات غير خاضعة لهذا القانون. -29
تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم علي هذه الرسائل  -30

 والغاء التسجيل.

 تفرقة:مثالثا: مسائل 
 يحيلها اليه مجلس الجامعة.المسائل االخري التي  -31
 المسائل االخري التي يختص بها وفقا للقانون. -32

 
 
 
 
 

 
 ةـالكلي عميد -2



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   8 

 

 عميد الكليةسم الوظيفة: ا
األدارياة  الكلياة االشاراف علاى تساييرجميع اماوربتخاتص هاذه الوظيفاة : الوصف العام

 .رئيس الجامعةيخضع إلشراف ية ووالمالية والتعليمية والبحث

  الواجبات والمسئوليات:
( لسنة 49الجامعات رقم )( من قانون تنظيم 44،45،46طبقا لنص المواد )

 ( من الئحته التنفيذية33،34والمواد رقم )1972
، كما يبلغه تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات الي رئيس الجامعة  -1

ايام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات المختصة بالقرارات  8القرارات خالل 
 التي يجب ابالغها بها.

تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية، ويكون مسئوال عن  -2
تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس 

 الجامعة والمجلس األعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح. 
المعهد، تقريراً إلى رئيس الجامعة يقدم العميد، بعد العرض على مجلس الكلية أو  -3

في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في 
 الكلي أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة. 

للعميد أن يدعو إلى االجتماع مجالس األقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد  -4
 كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات. وفقا ألحكام هذا القانون، 

  .األشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها -5
 .التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية  -6
تقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس والفنيين  -7

 .ة األخرى والمنشآت والتجهيزات واألدوات وغيرها والهيئات المساعد
مراقبة سير الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبالغ رئيس الجامعة  -8

عن كل ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة 
 .التدريس 

 قبة أعمالهم. األشراف على العاملين باألجهزة اإلدارية بالكلية ومرا -9
يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة او الحصول علي اللقب العلمي الي اللجنة  -10

العلمية الدائمة مع االنتاج العلمي للمتقدم، كما يحيل تقارير اللجان العلمية عن 
المرشحين الي القسم المختص للنظر في الترشح ثم تعرض علي مجلي الكلية 

 والجامعة.
المؤتمر العلمي للكلية الي االنعقاد مرة واحدة علي االقل خالل يدعو عميد الكلية  -11

 العام الدراسي ويعرض توصياته علي مجالس االقسام ومجلس الكلية.
إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية والتعليمية  -12

ى أداء لية ويتضمن هذا التقرير عرضا ألوجه النشاط الكلية ومستواواإلدارية والم
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العمل بها وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت 
التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة ويعرض هذا التقرير على مجلس 

 الكلية إلبداء الرأي وعرضة على مجلس الجامعة. 
 يشارك في مجلس ادارة المركز االستشاري فور اعتماده. -13
ة مع الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة وادارة تنمية عالقات طيب -14

 الجامعة العليا.
اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع كافة  -15

 اإلدارات واألقسام والوكالء بالكلية.

 شروط شغل الوظيفــة:
وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانونطبقا ل

الصادر بشان تعديل احكام قانون تنظيم الجامعات وبموافقة المجلس  2014لسنة  52
 24/6/2014االعلي للجامعات بتاريخ 

 : قــرر
يعين عميد الكلية او المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض   – 43 مادة

وزير التعليم العالي وذلك من بين ثالثة اساتذة ترشحهم لجنة متخصصة في ضوء 
 تطوير الكلية او المعهد في كافة المجاالت يتقدم به طالب الترشح.

اءات الترشح معايير ويصدر بتشكيل اللجنة المشار اليها وبتنظيم عملها وضوابط واجر
 المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس االعلي للجامعات.

وفي حالة عدم وجود اساتذة في الكلية او المعهد لرئيس الجامعة ان يندب احد االساتذة 
من الكليات او المعاهد التابعة للجامعة او احد االساتذة المساعدين من ذات الكلية او 

 هد للقيام بعمل عميد الكلية.المع
ويجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب 

 مجلس الجامعة المختص وذلك اذا اخل بواجباته الجامعية او بمقتضيات مسئولياته.
 
 
 
 
 

 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبسم الوظيفة: ا

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -3
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التعليمية  باالشراف على تسيير جميع االمورتختص هذه الوظيفة : الوصف العام
لشئون  ةيبإعداد خطة الكل واألشراف على األنشطة الطالبية لطالب مرحلة البكالوريوس

 .عميد الكلية يخضع إلشرافو ذهايوالطالب ومتابعة تنف ميالتعل

 الواجبات والمسئوليات:
( لسنة 49( من الالئحة التنفيذية قانون تنظيم الجامعات رقم )35رقم ) ادةطبقا لنص الم

1972 
 في الكلية واألشراف على التدريب العملي للطالب.  البالطشئون تصريف  -1
دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس واالمتحانات من خارج الكلية  -2

 توطئه لعرضها على مجلس الكلية 
  .األشراف على رعاية الشئون الرياضية واالجتماعية للطالب  -3
 األشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية.  -4
  .فدين األشراف على شئون الطالب الوا -5
 االشراف على اعمال وحدة الخريجين. -6
  .إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه  -7
الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة وادارة تنمية عالقات طيبة مع  -8

 الجامعة العليا خاصة فى مجاالت التعليم والطالب واالنشطة الطالبية.
اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع كافة  -9

 وباقى الوكالء وعميد الكلية.اإلدارات واألقسام 
يدير اإلدارات التي تقدم خدمات للطالب والكلية مثل سالمة الطالب وتقديم الرعاية  -10

لكبرى، الصحية للطالب، مركز اإلرشاد الطالبي، اتحاد الطلبة، منسق للفعاليات ا
 إسكان الطالب والشئون القانونية.

يشرف على ويدير تعليم وتطوير الطالب خارج نطاق الكلية والتنسيق مع الدوائر  -11
االنتخابية داخل الحرم الجامعي وقادة المجتمعات المحلية في تطوير وإدارة 

 المشاركة في التعلم من المناهج الدراسية وفرص الخدمة.
ب ومجالسها فى الكلية والجامعة الجامعات وغيرها من يعمل مع لجان شئون الطال -12

 أعضاء أسرة العمل بالمؤسسة في تشجيع نمو وتطوير شخصية الطالب.
يساعد علي تأسيس ثقافة الطالب حيث يتم تشجيع الطلبة علي التنوع ويتعلم فيها  -13

 ادي.التالميذ احترام االختالفات ، وتحمل المسئولية عن أفعالهم وممارسة الدور القي
يوفر القيادة ومسئول عن وضع وتنفيذ وتقييم السياسات األنظمة المتعلقة بحياة  -14

الطلبة وبخاصة تلك المتعلقة بتعاطي المخدرات والمشروبات الضارة وسلوك 
 الطالب.

يضع وينسق السياسات واإلجراءات المتعلقة بجميع األنشطة الطالبية، واإلشراف  -15
 وغيرها من الوثائق. علي اإلنتاج السنوي لدليل الطالب
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يدير السياسات واللوائح التنظيمية للكلية من حيث صلتها بالطالب والكلية بما في  -16
 ذلك اإلجراءات القضائية والتأديبية الداخلية.

 يخدم بوصفه عضوا في الكلية في فريق اإلدارة العليا. -17
 

 شروط شغل الوظيفــة:
: يكون  1972لسنة  49الجامعات رقم ( من قانون تنظيم 47اوال: طبقا لنص المواد )

لكل كلية وكيالن بعاونان العميد ويقوم اقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص احدهما 
بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس وشئون الطالب الثقافية 
والرياضية واالجتماعية ويختص االخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق 

 روابط مع الكليات والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.ال
 القانون على ؛و 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانون على االطالع بعدثانيا: 

 لسنة 49 رقم للقانون(  مكرراً  13) المادة إضافة من تضمنه فيما 2012 لسنة 84 رقم
(  575) رقم بالجلسة الذكر سالفة( 13) بالمادة إليه المشار التشكيل بحضور ؛و 1972
  26/7/2012 بتاريخ المنعقدة

 : قــرر
 ،(  جامعة رئيس نائب – معهد أو كلية وكيل)  القيادية الوظائف اختيار يكون – 2 مادة

 المعهد أو الكلية عميد قبل من بالتعيين المختصة للسلطة المباشر الترشيح بطريق ذلك و
 الجامعة رئيس نواب لوظائف بالنسبة الجامعة رئيس من أو الوكالء لوظائف بالنسبة
 بالنسبة الجامعات تنظيم بقانون عليها المنصوص للشروط المرشحين استيفاء شريطة
 . لتعيينهم

 معايير االختيار:
 .لسنة علي االق أن يكون حاصل على درجة استاذ فى مدة التقل عن -1
 . وشئون التعليم والطالب أن يكون له خبرة فى النشاطات الطالبية -2
اجتياااز مجموعااة دورات تدريبيااة الكتساااب مهااارات القيااادة األكاديميااة والتخطاايط  -3

 االستراتيجى والجودة الشاملة وتطبيقاتها فى السياق األكاديمي و... إلخ.
 المشاركة في اللجان اإلستشارية التابعة لمجلس الكلية )لجنة شئون التعليم والطالب -4
 –الكلية  –المشاركة في أعمال التطوير على أحد المستويات )األقسام العلمية  -5

 الجامعة( ووضع خطط للمتابعة والتطوير.
 توافر مجموعة من المهارات، مثل: -6

  المهارات الذاتية: مثل المبادأة واالبتكار، وضبط النفس، والحكمة، والثقة، اتخاذ
 القرارات.
  المتخصصة في مجال النشاط األكاديمي واإلداري.المهارات الفنية: المعرفة 
  .المهارات اإلنسانية: التعامل مع المرءوسين وخلق مناخ صحي يحقق الرضاء 
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  المهارات اإلدراكية: الرؤية الشمولية لمختلف نشاطات العمل الجامعي، وفهم
 عالقات األعضاء يبعضهم البعض داخل الجامعة.

 اختيار الوكالءالية 
 حيالجامعة بناءا على ترش سيبقرار من رئ ةيأساتذة الكل نيمن ب ليالوك نييتع كوني -1

يرشح عميد الكلية ثالث و مرة واحدة ديلمدة ثالث سنوات قابلة للتجد وذلك ديالعم
 اعضاء هيئة تدريس لشغل منصب الوكيل.

يتم عمل استقصاء رأي يشارك فيه اعضاء مجلس الكلية لتقييم مدي توافق معايير  -2
 ر لألسماء المرشحة وترفع نتيجة االستقصاء الي عميد الكلية ليتم االختيار.االختيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسم الوظيفة: ا
فيما يتعلق  الكلية باالشراف تسييرجميع امورتختص هذه الوظيفة : الوصف العام

يتولى تحت إشراف العميد مهام التخطيط ووضع السياسات و بالدراسات العليا والبحوث
 .البحث العلمى والدراسات العليا فى الكلية والمتابعة ألنشطة

 والبحوثالدراسات العليا وكيل الكلية لشئون  -4
 
 

 والبحوث
 



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   13 

 

 الواجبات والمسئوليات:
( لسنة 49( من الالئحة التنفيذية قانون تنظيم الجامعات رقم )35رقم ) ادةطبقا لنص الم

1972 
إعداد خطة الدراسات العليا و البحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجلس . 1

 األقسام واللجان المختصة. 
 . متابعة تنفيذ هذه الخطة في األقسام المختلفة بالكلية. 2
. األشراف على شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا 3

  .الشأن 
. اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولى شئون العالقات الثقافية 4

  .الخارجية 
 . إعداد ما يعرض على المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه. 5
 . األشراف على شئون المكتبة واقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات6
الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة وادارة الجامعة تنمية عالقات طيبة مع  .7

 حوثالعليا خاصة فى مجاالت الدراسات العليا والب
اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع كافة اإلدارات  .8

 وباقى الوكالء وعميد الكلية.واألقسام 
 يدير البرامج األكاديمية الخاصة بالدراسات العليا فى الكلية.. 9

 يدرس السياسات واإلجراءات األكاديمية الموضوعة لتحقيق أهداف الكلية.. 10
وتخطيط  مجرى دراسات ويصدر توصيات لتحسين وتطوير المناهج وطرق التقييي. 11

المناهج باستخدام الوسائل التعليمية والبرامج التعليمية وجميع العناصر األخرى المتصلة 
 بالعملي األكاديمي بالكلية.

الدراسات يحدد الموارد المالية المتاحة للعملية التعليمية والبحث العلمى فى برامج . 12
 العليا.

 ينسق ويجهز جدول الدراسات العليا ومشروعات البحث العلمى.. 13
ويوافق علي نشر المطبوعات الخاصة بالبرامج التعليمية على  ةيوجه لتطوير األدل. 14

 مستوى الدراسات العليا والشئون األكاديمية وتعليمات األفراد.

 شروط شغل الوظيفــة:
: يكون  1972لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات رقم 47)اوال: طبقا لنص المواد 

لكل كلية وكيالن بعاونان العميد ويقوم اقدمهما مقامه عند غيابه، ويختص احدهما 
بالشئون الخاصة بالدراسات والتعليم بمرحلة البكالوريوس وشئون الطالب الثقافية 

يا والبحوث وتوثيق والرياضية واالجتماعية ويختص االخر بشئون الدراسات العل
 الروابط مع الكليات والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي.
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 القانون على ؛و 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانون على االطالع بعدثانيا:  
 لسنة 49 رقم للقانون(  مكرراً  13) المادة إضافة من تضمنه فيما 2012 لسنة 84 رقم

(  575) رقم بالجلسة الذكر سالفة( 13) بالمادة إليه المشار التشكيل بحضور ؛و 1972
 ؛ 26/7/2012 بتاريخ المنعقدة

 : قــرر
 ،(  جامعة رئيس نائب – معهد أو كلية وكيل)  القيادية الوظائف اختيار يكون – 2 مادة

 المعهد أو الكلية عميد قبل من بالتعيين المختصة للسلطة المباشر الترشيح بطريق ذلك و
 الجامعة رئيس نواب لوظائف بالنسبة الجامعة رئيس من أو الوكالء لوظائف بالنسبة
 بالنسبة الجامعات تنظيم بقانون عليها المنصوص للشروط المرشحين استيفاء شريطة
 . لتعيينهم

 معايير االختيار:
 .سنة علي االقلن يكون فى درجة استاذ مدة التقل عن ا .1
 الدراسات العليا والعالقات الثقافية .ان يكون قد شارك فى لجان    .2
اجتياااز مجموعااة دورات تدريبيااة الكتساااب مهااارات القيااادة األكاديميااة والتخطاايط  .3

 االستراتيجى والجودة الشاملة وتطبيقاتها فى السياق األكاديمي و... إلخ.
 ان يكون قد شارك فى المؤتمرات العلمية . .4
 االخيرة .ان يكون له ابحاث علمية خالل الخمس سنوات  .5
 ان يكون له اشراف على رسائل علمية خالل الخمس سنوات االخيرة . .6
 –الكلية  –المشاركة في أعمال التطوير على أحد المستويات )األقسام العلمية  .7

 الجامعة( ووضع خطط للمتابعة والتطوير.
 توافر مجموعة من المهارات، مثل: .8

 النفس، والحكمة، والثقة، اتخاذ  المهارات الذاتية: مثل المبادأة واالبتكار، وضبط
 القرارات.

 .المهارات الفنية: المعرفة المتخصصة في مجال النشاط األكاديمي واإلداري 
  .المهارات اإلنسانية: التعامل مع المرءوسين وخلق مناخ صحي يحقق الرضاء 
  المهارات اإلدراكية: الرؤية الشمولية لمختلف نشاطات العمل الجامعي، وفهم

 األعضاء يبعضهم البعض داخل الجامعة.عالقات 

 اختيار الوكالءالية 
 حيالجامعة بناءا على ترش سيبقرار من رئ ةيأساتذة الكل نيمن ب ليالوك نييتع كوني -1

يرشح عميد الكلية ثالث و مرة واحدة ديلمدة ثالث سنوات قابلة للتجد وذلك ديالعم
 اعضاء هيئة تدريس لشغل منصب الوكيل.

استقصاء رأي يشارك فيه اعضاء مجلس الكلية لتقييم مدي توافق معايير يتم عمل  -2
 االختيار لألسماء المرشحة وترفع نتيجة االستقصاء الي عميد الكلية ليتم االختيار.
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 خدمة المجتمع وتنمية البيئةاسم الوظيفة: وكيل الكلية لشئون 
تختص هذه الوظيفة باالشراف علي تسيير جميع امور الكلية فى  الوصف العام:

 . عميد الكلية يخضع إلشرافو مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية

 والمسئوليات:الواجبات 
 1972لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات رقم 47استنادا لنص المادة )

 أوال: المشاركة في إدارة األزمات وحل المشكالت التي يعاني منها المجتمع المحيط
 إعداد دراسة لتحديد أنواع المشاكل المجتمعية

  الفشل الكلوي. – نالسرطا –أمراض واوبئة: مثل االلتهاب الكبدي الوبائي 

 تنمية البيئةو  خدمة المجتمعوكيل الكلية لشئون  -5
 
 

 والبحوث
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 .ممارسات سيئة : مثل اإلدمان والتدخين 

 )تلوث : ماء وهواء )عوادم 

 :وضع خطة باألنشطة خالل العام تعتمد علي احتياجات المجتمع 
 مجاالت ممارسة األنشطة:

 ندوات للتوعية والمساهمة في حل بعض المشاكل وتستلزم هذه الندوات: -
 كافي.اإلعالن عنها قبل الموعد المحدد بوقت  -1
 تحديد فريق عمل لإلشراف عليها تحديد المحاضرين -2
 تجميع المقاالت لعمل كتيب الندوة. -3
 عمل مطويات ومطبوعات ورقية ونشرها علي موقع الكلية. -4
 كتابة التوصيات ونشرها علي موقع الكلية. -5
 مشاركة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في هذه الندوات. -6
 إعداد بعض المطويات والملصقات. -7
 اد بعض الكتيبات وتوزيعها داخل الكلية وخارجها.إعد -8
 إعداد نشرات وتوزيعها علي أفراد المجتمع المدني المحيط  -9

 نشرات متعددة باللغة االنجليزية والعربية.  -10
 إعداد مجالت حائطية ذات موضوعات بيئية متعددة للتوعية. -11
 تنظيم قوافل بيئية وإرشادية. -12
 قوافل طبية عالجية. -13
ن خالل األسر الطالبية علي المشاركة في حل المشاكل المجتمعية تشجيع الطالب م -14

خارج وداخل أسوار الجامعة مما يؤدي إلي زيادة التالحم بين كلياات الجامعاة والمجتماع 
المشاركة فاي  –مجالت حائط  –المشاركة في األسبوع البيئي للجامعة  -المحيط )ندوات
 حمالت تبرع بالدم( -دورات تدريبية وتنمية بشرية –القوافل الطبية 

نباتاااات زيناااة  -حمااالت نظافاااة وتشااجير )وضاااع سااالت فاااي كافااة أنحااااء المبنااي -15
 وأحواض زرع في أماكن متفرقة(

 ثانياً: المساهمة في توفير السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 
االشراف على وحدة األزمات والكوارث وكافة لجان السالمة والصحة المهنية ومتابعاة  -

مراجعاة  –كل ما يتعلق بسالمة المباني )متابعة مادي صاالحية وكفاياة طفاياات الحرياق 
 شبكات المياة الالزمة لإلطفاء مراجعة توصيالت الكهرباء(.

فين بالمكاتاب اإلدارياة عان مادي تقارير دورية تقدم من الفنيين بالمعامال وكاذلك الماوظ -
 توافر عناصر األمان والسالمة.

 تنظيم دورات تدريبية حول برنامج أعمال الدفاع المدني. -
عماال( عان الساالمة  –فنياين  –معيادين  –ندوات وورش عمل )أعضاء هيئاة تادريس  -

 واألمان داخل المعامل.
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 أعمال تنبيهية وتحذيرات. –عالمات إرشادية  -
 المة والصحة المهنية.إصدار دليل للس -

 ثالثاً: المشاركة في زيادة مصادر دخل الكلية ومواردها المالية 
المشاااركة فااي زيااادة مصااادر الاادخل ماان خااالل تنميااة وتطااوير الخاادمات المقدمااة ماان  -

 الوحدات ذات الطابع الخاص
 مراجعة الهيكل التنظيمي للوحدات وتوضيح التوصيف الوظيفي لألفراد. -
 ة الالزمة للوحدات.شراء كافة األجهز -
عماال مطويااات تحااوي األنشااطة والخاادمات التااي تقاادمها الوحاادات ونشاارها بااين كافااة  -

 األطراف المجتمعية.
التاارويج للخاادمات عاان طريااق دعاام االتصااال باااألطراف المجتمعيااة المسااتفيدة وتنظاايم  -

 لقاءات معهم.
 رابعاً: المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية )إعداد وحدة للتدريب(

 دورات  تدريبية لتنمية مهارات اإلداريين )طبقاً للخطة السنوية للجامعة(  -
 (ICDL –دورات لكافة الموظفين والفنيين طبقاً الحتياجاتهم )لغة   -
دورات تدريبية ببعض  –دورات تدريبية للخريجين لتأهلم لسوق العمل ) تنمية بشرية   -

 المؤسسات العالجية(.
 دورات إسعافات أولية.  -
 دورات دفاع مدني.  -

 خامساً: دعم االتصال مع كافة األطراف المجتمعية
 تمثيل أفراد من المجتمع في مجلس الكلية وبعض اللجان المنبثقة. -
 لقاءات عديدة مع ممثلين لألطراف المجتمعية.  -
 مشاركة األطراف المجتمعية في تدريب الطالب.  -
 )إعداد ملتقي توظيفي(.مشاركة األطراف المجتمعية في توفير عمل الطالب   -

  .عمل بعض أعضاء هيئة التدريس كمستشارين 
سادساااً: قياااس وتقياايم رضااا منظمااات سااوج العماال والمجتمااع الماادني عاان أداء الكليااة 

 ها يوخريج
 إجراء استبيانات وتوزيعها علي كافة منظمات سوق العمل.  -
 تحليل هذه االستبيانات ومناقشتها وعرضها علي مجلس الكلية.  -

 شروط شغل الوظيفــة:
يعين  1972لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات رقم 47اوال: استنادا لنص المادة )

وكيل ثالث لكل كليةيختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفته 
 عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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؛و على القانون  1972لسنة  49قم بعد االطالع على قانون تنظيم الجامعات رثانيا: 
لسنة  49مكرراً ( للقانون رقم  13فيما تضمنه من إضافة المادة ) 2012لسنة  84رقم 

(  575( سالفة الذكر بالجلسة رقم )13؛و بحضور التشكيل المشار إليه بالمادة ) 1972
 ؛ 26/7/2012المنعقدة بتاريخ 

 قــرر :
نائب رئيس جامعة ( ،  –دية ) وكيل كلية أو معهد يكون اختيار الوظائف القيا – 2مادة 

و ذلك بطريق الترشيح المباشر للسلطة المختصة بالتعيين من قبل عميد الكلية أو المعهد 
بالنسبة لوظائف الوكالء أو من رئيس الجامعة بالنسبة لوظائف نواب رئيس الجامعة 

يم الجامعات بالنسبة شريطة استيفاء المرشحين للشروط المنصوص عليها بقانون تنظ
  لتعيينهم .

 معايير االختيار:
 .سنة علي االقلن يكون فى درجة استاذ مدة التقل عن ا .1
نى و القوافل دان يكون له خبرة فى مجال خدمة المجتمع المدنى مثل الدفاع الم .2

  غيرها .و
اجتياز مجموعة دورات تدريبية الكتساب مهاارات القياادة األكاديمياة والتخطايط  .3

 االستراتيجى والجودة الشاملة وتطبيقاتها فى السياق األكاديمي و... إلخ.
 ان يكون قد شارك فى المؤتمرات العلمية و الملتقيات الخاصة بالبيئة . .4
 ان يكون له الخبرة فى االعمال االدارية و الخدمية .   .5
 .تنمية البيئة وخدمة المجتمع ان يكون قد شارك فى لجان   .6
 –الكلية  –المشاركة في أعمال التطوير على أحد المستويات )األقسام العلمية  .7

 الجامعة( ووضع خطط للمتابعة والتطوير.
 توافر مجموعة من المهارات، مثل: .8
  المهارات الذاتية: مثل المبادأة واالبتكار، وضبط النفس، والحكمة، والثقة، اتخاذ

 القرارات.
  المتخصصة في مجال النشاط األكاديمي واإلداري.المهارات الفنية: المعرفة 
  .المهارات اإلنسانية: التعامل مع المرءوسين وخلق مناخ صحي يحقق الرضاء 
  المهارات اإلدراكية: الرؤية الشمولية لمختلف نشاطات العمل الجامعي، وفهم

 عالقات األعضاء يبعضهم البعض داخل الجامعة.

 اختيار الوكالءالية 
الجامعة بناءا على  سيبقرار من رئ ةيأساتذة الكل نيمن ب ليالوك نييتع كوني -1

يرشح عميد و مرة واحدة ديلمدة ثالث سنوات قابلة للتجد وذلك ديالعم حيترش
 الكلية ثالث اعضاء هيئة تدريس لشغل منصب الوكيل.
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يتم عمل استقصاء رأي يشارك فيه اعضاء مجلس الكلية لتقييم مدي توافق  -2
ر لألسماء المرشحة وترفع نتيجة االستقصاء الي عميد الكلية ليتم معايير االختيا

 االختيار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 رئيس القسماسم الوظيفة: 
جميع امور القسم التعليمية  تختص هذه الوظيفة باالشراف علي تسيير الوصف العام:

ً ألحكام والبحثية  في حدود السياسات التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا
 . القوانين والقرارات المعمول بها 

 والمسئوليات:الواجبات 
والمادة  1972( لسنة 49( من قانون تنظيم الجامعات رقم )59،58طبقا لنص المواد )

 ( من الئحته التنفيذية.42)
اقتراح توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعية األخرى على أعضاء . 1

 هيئة التدريس القائمين بالتدريس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم. 
داد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على . إع2

 مجلس القسم.
  .. اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم 3

 العلمي رئيس القسم -6
 

 والبحوث
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  .. متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصه 4
. حفظ النظام داخل القسم وإبالغ عميد الكلية على كل ما من شأنه المساس بحسن 5

  .سير العمل بالقسم 
 . األشراف على العاملين في القسم ومراقبة أعمالهم. 6
. إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية 7

ا ألوجه النشاط في القسم ومستوى واإلدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير عرض
أداء العمل به وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي اعترضت 
  التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم

 توطئة لعرضه على مجلس الكلية. 
مجلس القسم عند نظر . يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر 8

 المسائل المعروضة بشأنه على مجلس الكلية. 
تنمية عالقات طيبة مع االقسام االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة وادارة . 9

  .الجامعة العليا
 في القسم في والمالية واإلدارية العلمية الشئون على القسم مجلس رئيس يشرف. 10

 واللوائح القوانين ألحكام وفقا القسم ومجلس الكلية مجلس التي يرسمها السياسة حدود
 .بها المعمول والقرارات

اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع كافة . 10
 .اإلدارات واألقسام والوكالء وعميد الكلية

 شروط شغل الوظيفــة:
 ٥٦ مادة ؛ 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات رقم طبقا ل
 من بقرار تعيينه ويكون القسم في أساتذة ثالثة أقدم بين من القسم مجلس رئيس يعين

 مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة المعهد أو الكلية عميد رأى أخذ الجامعة بعد رئيس
 رئاسة تكون إذا أساتذة ثالثة من أقل وجود في حالة الحكم هذا يسرى وال ، واحدة
 .ألقدمهم القسم مجلس
 للكلية وكيال أو عميدا بتعيينه القسم مجلس رئاسة عن متنحيا القسم مجلس رئيس ويعتبر

 ، األساتذة من القسم خلو حالة وفى.القسم في األساتذة من غيره وجد إذا ،وذلك المعهد أو
 حق الوصف لهبهذا ويكون ، فيه المساعدين األساتذة أقدم مجلسه رئيس بأعمال يقوم

 إذا ذلك ومع .األساتذة توظيف شئون في النظر عند إال المعهد أو الكلية مجلس حضور
 مجلس برئاسة االقتضاء عند إليه يعهد أن جاز ، أجنبي سوى األساتذة من بالقسم يكن لم

 .الكلية عميد رأى أخذ بعد الجامعة رئيس من بقرار ذلك ويكون ، القسم
 ٥7 ؛ مادة 1972لسنة  49وطبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 
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يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة اخالله بواجباته الجامعية او 
بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد اخذ راي 

 مجلس الكلية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسم الوظيفة: أمين الكلية )مدير عام الكلية(
 الدرجة االولي. -المجموعة النوعية لوظائف التنمية االدارية

تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف االدارية بالكلية وتختص باإلشراف الوصف العام: 
تأمين احتياجات الكلية من المواد والخامات  ،على كافة األعمال المالية واإلدارية بالكلية

والتجهيزات، من خالل استالم احتياجات األقسام المختلفة والتعامل مع الموردين لتوفير 
 هذه االحتياجات ومتابعة اداء العمال والموظفين وضبط تواجدهم فى العمل

 الواجبات والمسئوليات:
 عميد الكلية.يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 وضع السياسات والخطط لألنشطة التابعة ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة. -2

المشااااتريات  –االشااااراف المااااالي واالداري علااااي االقسااااام االتيااااة   الشاااائون االداريااااة 
 الصيانة( -الشئون المالية -والمخازن

اإلشااراف علااى عمليااات الصاارف ماان ميزانيااة الكليااة فااي حاادود االعتمااادات طبقااا  -3
 للقوانين واللوائح والتعليمات المالية.

 ةـالكليامين  -7
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تخطااايط احتياجاااات الكلياااة مااان الماااواد والخاماااات والتجهيااازات واألثااااث، وإعاااداد  -4
 الميزانية التقديرية الخاصة بالمشتريات والمواد واإلمداد.

استقبال الطلبات من المواد والخامات والتجهيازات مان األقساام المختلفاة، وتنظيمهاا  -5
 طلبات الشراء.بشكل يساعد إعداد 

البحااث عاان أفضاال المااوردين، واالحتفاااظ بسااجالت منتظمااة عاانهم، والحفاااظ علااى  -6
 عالقات طيبة معهم.

االشااراف علااى التفاااوض مااع المااوردين للحصااول علااى أنسااب األسااعار وشااروط  -7
 الشراء والتسليم والدفع وأي شروط أخرى.

سااعدتهم علاى اعتماد اشعارات الصرف النهائية الخاصاة بمساتحقات الماوردين، وم -8
 الحصول على مستحقاتهم.

لوجات متكاملة لألصناف التي يتم طلبها، والتسليم والدفع وأي شاروط ااالحتفاظ بكت -9
 أخرى وبدائلها، ومورديها، ووجود الطلب فيها.

التنسيق مع إدارة التكاليف واإلدارة الهندسية بصادد التوصاية بالتعامال ماع ماوردين  -10
 معينين.

يااتم شااراؤه ماان خااالل إتباااع إجااراءات االسااتالم وإجااراء المساااهمة فااي فحااص مااا  -11
 الفحوص واالختبارات الالزمة.

المشااركة فاي تحدياد حادود الطلاب المثلاى علاى األصاناف، وفتارة التورياد، وحادود  -12
 األمان الواجب االحتفاظ بها في المخازن.

إلشااراف علااى أخصااائي المشااتريات، والعاااملين فااي قساام المشااتريات واختيااارهم ا -13
 يبهم وتحفيزهم وتقييمهم وتنميتهم.وتدر

إعااداد القاارارات واالواماار والمنشااورات والتعليمااات التااي يصاادرها عميااد الكليااة  -14
 وإبالغها إلى اإلدارات والوحدات المختلفة ومتابعة تنفيذها.

توقيع البريد الصادر والمذكرات في حدود إختصاصاه وعارض الموضاوعات التاي  -15
 ادرة.ترد اليه ومتابعة الموضوعات الص

متابعة إعداد األشراف على أنضباط االداريين وضمان تواجدهم فى أماكن العمل مع  -16
البيانات والتقارير الدورية المطلوبة عن سير العمل والتقدم باالقتراحات لزيادة كفاءة 

 العمل.
 لالداريين. الدورات التدريبية -17
األجهزة المقابلة لها باإلدارة التنسيق بين أوجه النشاط العلمي واالدارى بالكلية وبين  -18

 العامة بالجامعة.
 أي أعمال أخرى مماثلة تسند إليه.و متابعة المحافظة على منشآت الكلية وممتلكاتها -19

 شروط شغل الوظيفة:
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أمين الكلية بقرار إداري من عميد الكلية من بين القيادات االدارية للكلية،  بما يتفق  نيعي
 .واإلداري للكليةمع مقتضيات الهيكل التنظيمى 

 خبرة توافر مع مؤهل دراسي عالي مناسب، والقدرة علي القيادة والتوجيه -1
وتنفيذ السياسات المالية واالدارية بالكلية واللوائح  العمل مجال في متخصصة

 والقوانين المنظمة للعمل بالكلية.
 قضاء مدة بينيه مناسبة في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة. -2
 التدريب الالزم لشغل الوظيفة بنجاح.اجتياز  -3
 اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة العليا الختيار القيادات. -4
واعمال  مهارة عالية في كتابة التقارير، ومعرفة كاملة بالجوانب المالية للعقود -5

الممارسات والمناقصات والميزانية واجراءات الصرف في حدود االعتمادات 
 المخصصة

 لي التواصل مع قيادات الكلية وادارات الجامعة .لديه قدرة ع -6
شخصية قيادية لها رؤية واضحة لتنمية موارد الكلية ومشهود له بالكفاءة والحزم  -7

 والقدرة علي اتخاذ القرارات.
 لديه القدرة علي رفع مستوي العاملين معه بالوقوف علي احتياجاتهم التدريبية. -8

 بطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلية. الوظيفة: سكرتارية أمين الكلية اسم
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 اسم الوظيفة: عضو هيئة التدريس

لمشاركة فى العملية التعليمية والبحثية للقسم اتختص هذه الوظيفة ب الوصف العام:
 .عميد الكلية ورئيس القسم العلمى يخضع إلشرافو وخدمة المجتمع

 الواجبات والمسئوليات
 التفرغ للقيام بالمحاضرات واألشراف على التمرينات العملية بالقسم. . 1
 . المساهمة في تقدم العلوم التخصصية بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة. 2
. األشااراف علااى مااا يعااده الطااالب ماان البحااوث واألشااراف علااى المعاماال والمكتبااات 3

 وتزويدها بالكتب والمراجع. 
  .لقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب . التمسك بالتقاليد وا4
. ترساايخ وتاادعيم االتصااال المباشاار بااالطالب ورعايااة شاائونهم االجتماعيااة والثقافيااة 5

 والرياضية. 
. حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل ويقدمون إلى رئايس القسام 6

 تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من اجراءت لحفظه . 

 عضو هيئة التدريس -1

وظائف اعضاء هيئة التدريس توصيف ثانيا: 
 والهيئة المعاونة بالكلية
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. تقديم تقريرا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارياة إلاى 7
 مجلس القسم .  رئيس مجلس القسم المختص للعرض على

  .. المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها 8
للقساام وللكليااة والعماال علااى المشاااركة فااى  المشاااركة فااي أعمااال المااؤتمرات العلميااة -9

 المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية وأعداد المشاريع البحثية 
 يات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة  تنمية عالقات طيبة مع الزمالء فى الكل. 10
اإلشراف على طالب الدراسات العلياا وتاوجيههم وتحفيازهم وتنمياتهم، التعااون ماع . 11

 الزمالء وتوقير أساتذته ورعاية طالب البكالوريوس والمساهمة فى حل مشاكلهم
 
 

 شروط شغل الوظيفة:
 الجامعة رئيس يعين 65 مادة؛  1972لسنة  49طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 الكلية ومجلس مجلس رأى اخذ بعد الجامعة مجلس طلب على بناء التدريس هيئة أعضاء
 .الجامعة مجلس موافقة تاريخ من التعيين ويكون المختص القسم

 :يأتي ما التدريس هيئة في عضوا يعين فيمن يشترط

 الجامعات إحدى من يعادلها ما أو الدكتوراه درجة على حاصال يكون أن 
 أو أخرى جامعة من حاصال يكون أن أو الوظيفة لشغل تؤهله مادة في المصرية

 درجة على الخارج في مصرأو في به معترف علمي معهد أو علمية هيئة
القوانين  أحكام مراعاة مع لذلك معادلة للجامعات األعلى المجلس يعتبرها
 .بها المعمول واللوائح

 السمعة حسن السيرة محمود يكون أن. 

 بواجباته مساعدا مدرسا أو معيدا تعيينه منذ ومسلكه عمله في ملتزما يكون أن 
 المتطلبة الكفاءة على توافره فيشترط غيرهم من كان وإذا أداءها ومحسنا
 .للتدريس

  على األقل على سنوات ست مضت قد تكون أن مدرسا يعين فيمن يشترط 
 .يعادلها ما أو الليسانس أو البكالوريوس درجة على حصوله

 خمس مدة مدرس وظيفة شغل قد يكون أن مساعدا أستاذا يعين فيمن يشترط 
 قد يكون أن أو لهذا القانون الخاضعة الجامعات إحدى في األقل على سنوات
 يكون أن بشرط األقل على سنوات خمس مدة المؤهل على حصوله على مضت

 أو البكالوريوس درجة على حصوله على األقل على سنه عشرة ثالثة مضى قد
 جامعة في الوظيفة تلك عن اإلعالن تقرر إذا وذلك يعادلها ما أو الليسانس
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 مبتكرة بحوث بإجراء مدرس وهو مادته في قام قد يكون أن .إقليمية أخرى
  .ونشرها

 خمس مدة مساعد أستاذ وظيفة شغل قد يكون أن أستاذا يعين فيمن يشترط 
 مضت قد يكون أن أو لهذا الجامعات الخاضعة إحدى في األقل على سنوات

 قد يكون أن بشرط ، األقل على سنوات عشر المؤهل مدة على حصوله على
 أو البكالوريوس درجة على حصوله على األقل على سنة عشرة مضى ثماني

 جامعة في الوظيفة تلك عن اإلعالن تقرر إذا ما وذلك ، يعادلها ما أو الليسانس
 بحوث بإجراء مساعد أستاذ وهو مادته في قام قد يكون وأن .إقليمية أخرى
 .األستاذية مركز لشغل تؤهله ونشرها مبتكرة

 
 
 

 

 مدرس مساعداسم الوظيفة: 
 لمشاركة فى العملية التعليمية والبحثية للقسمهذه الوظيفة ب تختص :الوصف العام
 .وخدمة المجتمع

 الواجبات والمسئوليات
 . قسمالتمرينات العملية بالالمشاركة فى تدريس و بحاث الدكتوراهالتفرغ للقيام با. 1 
 بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة.   التخصصية. المساهمة في تقدم العلوم 2
  .. التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب 4
شئونهم االجتماعية والثقافية  ومشاركة. ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب 5

 والرياضية. 
تقريرا عن كل رئيس القسم قاعات الدروس والمعامل ويقدمون إلى  . حفظ النظام داخل6

 حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من اجراءت لحفظه . 
التقدم العلمى لرسالة . تقديم تقريرا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها و7

 إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم .  الدكتوراه
  . حلقات المناقشة العلمية بالقسممشاركة في . ال8
 للقسم وللكلية المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية -9

 الزمالء فى الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة  تنمية عالقات طيبة مع . 10
رعاية طالب البكالوريوس والمساهمة فى حل و الزمالء وتوقير أساتذتهالتعاون مع . 11

 مشاكلهم

 مدرس مساعد -2
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 شروط شغل الوظيفة:
 المعيدون يعين 133 ؛ مادة 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانونطبقا ل

 أوالمعهد الكلية مجلس طلب على بناء الجامعة رئيس من بقرار المساعدون والمدرسون
 يشترط .القرار هذا صدور تاريخ من التعيين ويكون المختص القسم مجلس رأى أخذ بعد

 يكون أن مساعدا مدرسا أو معيدا يعين فيمن

 السمعة حسن السيرة محمود. 

 الدرجة في العام التقدير في األقل على جدا جيد تقدير على حاصال يكون أن 
 األولى الجامعية

 يقوم ما أو التخصص مادة في األقل على جيد تقدير على حاصال يكون أن 
 .مقامها

 الدراسة دبلومات من دبلومين على أو درجة الماجستير على حاصال يكون أن 
 درجة يعادل ما أو على الدكتوراه درجة على للحصول للقيد مؤهلين العليا

 .الدبلومين أو الماجستير

 أداءها ومحسنا بواجباته معيدا تعيينه منذ ومسلكه عمله في يكون ملتزما أن ، 
 الرسالة على المشرف من تزكية على فيشترط حصوله ، غيرهم من كان وإذا
 رؤساء رأى أخذ الكلية بعد عميد من أو الماجستير درجة على الحصول حال في

 .الدبلومين على الحصول حال في المتخصصة األقسام مجالس
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 معيداسم الوظيفة: 
 لمشاااركة فااى العمليااة التعليميااة والبحثيااة للقساامهااذه الوظيفااة ب تخااتص :الوصااف العااام
 .وخدمة المجتمع

 الواجبات والمسئوليات
 التفرغ للقيام بابحاث الماجستير والمشاركة فى تدريس التمرينات العملية بالقسم. . 1
 . المساهمة في تقدم العلوم التخصصية بإجراء البحوث والدراسات المتطورة.  2
  .. التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب 4
. ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب ومشاركة شئونهم االجتماعية والثقافية 5

 والرياضية. 
. حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمعامل ويقدمون إلى رئيس القسم تقريرا عن كل 6

 حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من اجراءت لحفظه . 
. تقديم تقريرا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها والتقدم العلمى لرسالة 7

 جلس القسم . الماجستير إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على م
  .. المشاركة في حلقات المناقشة العلمية بالقسم 8
 للقسم وللكلية المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية -9

 الزمالء فى الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة  تنمية عالقات طيبة مع . 10
والمساهمة فى حل  رعاية طالب البكالوريوسو الزمالء وتوقير أساتذتهالتعاون مع . 11

 مشاكلهم

 .شروط شغل الوظيفة:

 معيد -3
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 المعيدون يعين 133 ؛ مادة 1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم قانونطبقا ل
 أخذ بعد الكلية مجلس طلب على بناء الجامعة رئيس من بقرار المساعدون والمدرسون

 فيمن يشترط .القرار هذا صدور تاريخ من التعيين ويكون المختص القسم مجلس رأى
 يكون أن مساعدا مدرسا أو معيدا يعين

 السمعة حسن السيرة محمود. 

 الدرجة في العام التقدير في األقل على جدا جيد تقدير على حاصال يكون أن 
 األولى الجامعية

 يقوم ما أو التخصص مادة في األقل على جيد تقدير على حاصال يكون أن 
 .مقامها

 ومسلكه عمله في يكون ملتزما أن. 

 السنتين في الكلية خريجي من بين التكليف طريق عن المعيدون يعين أن يجوز 
 العام في التقدير من كل في األقل على جدا جيد تقدير على الحاصلين األخيرتين

 و ، مقامها يقوم ما أو التخصص مادة تقدير في و ، األولى الجامعية الدرجة
 العام التقدير في التساوي عند و , العام التقدير في هو أعلى لمن األفضلية تعطى
 .مجموع الدرجات في أعلى هو لمن األفضلية تعطى
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 مكتب عميد الكلية مديرسم الوظيفة: ا
 الدرجة الثانية. -المجموعة النوعية لوظائف التنمية االدارية

تقااع هااذه الوظيفااة علااى قمااة وظااائف مكتااب عميااد الكليااة وتخااتص هااذه  :الوصااف العااام
 الوظيفة باإلشراف المباشر على أعمال المكتب.

 والمسئوليات:الواجبات 
 .واالشراف المباشر المين الكلية العمل تحت االشراف العام لعميد الكلية -1
 اإلشراف على العاملين بالمكتب وتوجيههم ومتابعة أعمالهم. -2
 استالم المكاتبات السرية والهامة وعرضها. -3
 دراسة واستيفاء وتلخيص كافة الموضوعات التى تحال إلى المكتب وعرضها. -4
 ت وتوجيه المكاتبات والموضوعات لإلدارات المختلفة.تنفيذ التأشيرا -5
مجلس الكلية واعداد جدول االعمال )تنظيم المقابالت واالجتماعات واللجان  -6

وتسجيل محاضر الجلسات وقراراتها واتخاذ اجراءات اعتمادها من السلطات 
 .(المختصة وابالغها للجهات المعنية

 .والحفظ أعمال السكرتارية تنظيم -7
ويكلفه  باعداد الدراسات والبحوث والمذكرات والبيانات التي يتطلبها العملالقيام  -8

 .العميد بها
ومتابعة بحثها وعرضها والتعاون مع مكتب الشكاوى تلقى الشكاوى المختلفة  -9

 بالجامعة فى اتخاذ االجراءات الواجبه بشأنها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة . -10

 الوظيفــة:شروط شغل 
 مؤهل عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل . -1
 .قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية -2
 اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة. - 3

القاادرة علااي التحلياال ودراسااة الموضااوعات المكلااف بهااا  الااديهشخصااية مساائولة -4
 والتواصل مع االخرين. ويتمتع بحسن الخلق والكياسة والتنظيم الجيد

 ةـالكلي عميدب ـمكتقسم  -1

 وظائف اإلدارات التابعة لعميد الكليةتوصيف ثالثا: 
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لديه حبرة كافية فاي توزياع المكاتباات ومراجعاة الموضاوعات وتوزياع االعماال  -5
 واختيار المعاونين.

 اسم الوظيفة: سكرتارية عميد الكلية 
بتصريف األعمال اإلدارية والمكاتبات وتقديم  الوظيفة هذه تختص  :الوصف العام

 .الكلية عميدفى مكتب  تالتسهيال

 الواجبات والمسئوليات:
  تنظيم العمل بالمكتب -1
 تحديد اوقات المقابالت مع عميد الكلية وفقا لجدول االعمال. -2
 الكلية. تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بعمل -3
االوقات  والفاكسات والمكالمات وعرضها على العميد فىاستقبال جميع الرسائل  -4

 المناسبة.
 والنتائج. حضور االجتماعات لعرض جدول االعمال وتدوين المالحظات -5
 االخرى. متابعة تنفيذ القرارات االدارية عن طريق التواصل مع كل االقسام -6
 كتابة الملفات والقرارات على الحاسب االلى واعمال التصوير. -7
 ى سرية المعلومات.الحفاظ عل -8

 شروط شغل الوظيفة:
 متخصصة خبرة مع(  دبلوم سكرتارية وإدارة مكاتب)مؤهل عالى أو متوسط مناسب -1

 .العمل مجال في متخصص تدريب او
 .قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية -2
 االلمام بتطبيقات الحاسب االلى وآداب الحديث عبر التليفون. -3
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 العالقات العامة قسم اسم الوظيفة: مدير 

باالشراف علي اعمال العالقات العامة واالعالم هذه الوظيفة تختص  الوصف العام:
 بالكلية. 

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لعميد الكلية. -1
 باالدارة وتوجيههم ومتابعة اعمالهم.االشراف على العاملين  -2
 االشراف على وضع خطط وبرامج العالقات العامة بالكلية.  -3
االشراف على وضع البرامج الخاصة بتدعيم العالقات بين اسرة الكلية من اعضاء  -4

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطالب.
جامعة المختلفة وبين الكلية بات الكلية ووحدات التنظيم مشاركة الكلية في مناس -5

 والجهات الخارجية.
االشراف على الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفود االمحلية واالجنبية ووضع البرامج  -6

 المناسبة لها، واالشراف على تنفيذها.
ربط الكلية بوسائل االعالم المختلفة وتنظيم اللقاءات االعالمية لمندوبي هذه  -7

 الوسائل بالكلية.
ومدى تطور اك في إعداد دليل للكلية يشمل كافة األقسام العلمية واإلدارات اإلشتر -8

 العمل بها متضمناً فريق العمل بكل قسم أو إدارة.
نها التعبير عن دور الكلية ورسالتها في اتخاذ االجراءات التي من شأ االشراف على -9

 المجتمع المحيط بها.
وافقااة علااى نشاارها وتوزيعهااا الكليااة الداخليااة، والمومطبوعااات مراجعااة نشاارات  -10

 ً ً  داخليا  .وخارجيا
 توجيه التهاني والتبريكات والتعازي والشكر للجهات والشخصيات الخارجية . -11
 اإلشراف على وضع اإلعالنات في األماكن المخصصة بالكلية. -12
تزويد مركز الحاسب اآللي بالمعلومات الالزماة لتحاديث موقاع الكلياة علاى شابكة  -13

 اإلنترنت.
بالمركز اإلعالمي بالجامعة. وكذلك العالقات العامة وإرسال نشاط اإلتصال  -14

 كذلك نشاط رعاية الطالب. –األقسام العلمية من ندوات ومعارض وأساتذة زائرين 
استالم دعوات المعارض الخارجية ) الواردة من خارج الكلية( وتوزيعها علي  -15

 األقسام.

 قسم العالقات العامة -2
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لتدريس الذين يقيمون توزيع دعوات المعارض الخاصة ببعض أعضاء هيئة ا -16
 معرضهم خارج الكلية.

اعالن كافة  المطبوعات والبوسترات الخارجية ) إعالنات تخص شركات وجهات  -17
 وتوقيعها من المسئولين(. –خارجية عروض مادية 

اإلتصال بالتليفزيون للحضور لتغطية األنشطة والمعارض المقامة داخل الكلية  -18
 ر ودكتوراه.ومناقشة الرسائل العلمية من ماجستي

 المشاركة فى تنظيم المؤتمرات العلمية للكلية من خالل لجنة اإلعالم. -19
وعرض هذه  نيالزائر وفيعلى الض عهايلتوز ةيتذكار ايأدوات وهدا قترحي -20

 واعتمادها. إلقرارها نيالمقترحات على المسئول
لبرامج الموازنة وفقا ا ذيبإعداد مشروع موازنة العالقات العامة ومراقبة تنف قومي -21

 .اعتمادها بعد ةيالموضوع
محاضرات أو ورشة  -متابعة أوراق األساتذة الزائرين ) نشاطهم داخل األقسام -22

 عمل(.
 .ةيالكل مهاييوالتخرج التي تق ميمتابعة اإلعداد لحفالت التكر -23
 حضور المعارض داخل الكلية وبعض المعارض الخارجية. -24
 –األسر  –االشتراك في كل ما يخص األنشطة داخل الكلية ) نشاط رعاية الشباب  -25

 االحتفاالت والمؤتمرات(.
 .وفقاً للنموذج المعد لذلك لكليةلسنوي التقرير الإعداد   -26
 .  قيام بما يسند اليه من اعمال أخرىال -27

 شروط شغل الوظيفة
جاناب تاوافر الخبارة  الاى آداب أو إعاالم أو ماا يعادلاه  ليساانس مؤهال عاالي مناساب -1

 المتخصصة في مجال العمل.
 مباشرة. رجة االدنىدفي وظيفة من ال مناسبةقضاء مدة بينية  -2
 اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الجامعة في مجال العمل بنجاح.  -3

      اسم الوظيفة: أخصائى عالقات عامة
 العالقات العامة واالعالم. ختص شاغل هذه الوظيفة بدراسة ومتابعةي الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 العمل تحت االشراف العام للرئيس المختص. -1
واعضاااء هيئااة  تاادعيم العالقااات بااين اساارة الكليااةالباارامج الخاصااة بوتنفيااذ وضااع  -2

 التدريس والعاملين والطالب.
المناساابات االشاتراك فاى تنظايم المواسام الثقافياة واعااداد بارامج مشااركة الكلياة فاى  -3

 الوطنية والقومية المختلفة.
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المشاااركة فااى اعااداد الباارامج التااى ماان شااأنها تاادعيم العالقااات بااين الكليااة والهيئااات  -4
 العلمية والثقافية المحلية والخارجية وكذا المبعوثين فى الخارج.

 المشاااركة فااى تنظاايم اشااتراك الكليااة فااى المناساابات العالميااة بمااا يحقااق ربااط الكليااة -5
ات صااداقة مااع جامعااات العالميااة وبجامعااات العااالم المختلفااة وتنظاايم لقاااء باالحااداث

 .الدول االخرى
المشاااركة فااى اجااراء بحااوث الاارأى العااام وقياسااها وعرضااها علااى قيااادات الكليااة  -6

 كوسيلة لترشيد قراراتها فيما  يتعلق بتطوير اداء خدماتها.
وسااائل وباارامج  المشاااركة فااى اصاادار المطبوعااات والنشاارات االعالميااة واعااداد -7

 التعريف بالكلية.
 استقبال الوفود الزائرة للكلية وتدبير إقامتهم وتنفيذ برامج االحتفال بهم ومرافقتهم. -8
تنظايم ماؤتمرات صاحفية دورياة ولقااءات تنفيذ السياسة اإلعالمية للكلياة مان خاالل  -9

 لمندوبى الصحف مع المسئولين بالكلية.
 خرى.أالقيام بما يسند اليه من اعمال  -10

 شروط شغل الوظيفــة:
مؤهاال عااال مناسااب بجانااب تااوافر الخباارة المتخصصااة أو التاادريب المتخصااص فااى  -1

 مجال العمل
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة -3

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

.  
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      : رئيس أمانة مجلس الكليةسم الوظيفةا
ارية والحفظ باإلشراف المباشر على أعمال السكرتهذه الوظيفة تختص  :الوصف العام

    .الخاصة بمجلس الكلية

 الواجبات والمسئوليات:
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام من امين الكلية  -1
 إشرافاً مباشرا على العاملين بالقسم وتوجيههم ومتابعة اعمالهم.يشرف  -2
تلقااى الموضااوعات المطلااوب عرضااها علااى مجلااس الكليااة وتنظيمهااا وإعاادادها  -3

 .لللعرض على المجلس واتخاذ اإلجراءات إلعداد جدول األعما
القيام باإلجراءات الخاصة بتوجيه الادعوة إلنعقااد مجلاس الكلياة والقياام بااجراءات  -4

محاضاار الجلسااات  لكرتارية المجااالس وكااذلك اللجااان المنبثقااة ومتابعااة تسااجيساا
وقراراتهااا وكااذا االجااراءات الخاصااة باعتمادهااا ماان الساالطات المختصااة وابالغهااا 

 للجهات المعنية.
إعداد مذكرة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الكلية والتي ال تدخل في  -5

  .اختصاص أي نشاط آخر
ات المجلااس األعلااى للجامعااات ومجااالس الجامعااات األخاارى تلقااى وعاارض قاارار -6

رير واجبااة العاارض علااى الساالطات اوغياار ذلااك ماان المحاضاار والقاارارات والتقاا
المختصااة الرئيسااية بالكليااة وابااالغ الجهااات المختصااة بمااا يجااب ابالغااه ماان هااذه 

 القرارات.
  .جتماعات مجلس الكليةحفظ السجل الخاص بتسجيل محاضر ا -7
وحفظ قرارات المجالس واللجان المختلفة وكذلك القاوانين واللاوائح  متابعة تصنيف -8

تااى يخااتص بنظرهااا والفتاااوى المتعلقااة بالموضااوعات الوالمنشااورات والقاارارات 
 مجلس الكلية.

 ت االعضاء من الخارج فى مجالس الكلية.اتخاذ اجراءات صرف مكافآ -9
االعماال التاى تتطلاب  متابعة القيام باعمال الوارد والصادر والحفظ والنساخ وطباع -10

 ذلك.
حفاظ كافاة محاضار المجاالس ، وكتابة محضر مجلاس الكلياة بعاد حضاور المجلاس -11

 إلكترونيًا.
 .اعداد التشكيل السنوى لمجلس الكلية، ومتابعة سجل الحضور له -12
 . يسند إليه من أعمال أخرى القيام بما -13

 شروط شغل الوظيفــة:

 مجلس الكليةأمانة  -3
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 او متخصصة خبرة مع وادارة األعمال  ةفى اعمال السكرتاريمؤهل مناسب  -1
 .العمل مجال في متخصص تدريب

 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.  -2

 جتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة.ا -3
 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية

 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ضمان الجودةاسم الوظيفة: مدير وحدة 

 الوظيفة هذه تختصوتحت اإلشراف المباشر لعميد كلية  الوظيفة هذه تقع الوصف العام:

 اداريا يخضع إلشرافو .لجان ومجالس وحدة ضمان الجودة الفنية والتنفيذية على باإلشراف
 مركز ضمان الجودة بالجامعة وفنياعميد الكلية 

 الواجبات والمسئوليات:
يقوم مدير الوحدة بأداء اختصاصاته الوظيفية المتعددة الجوانب فاي إطاار قارارات مجلاس إدارة 

 الوحدة والتي تشمل قيامه باآلتي:

 ضمان الجودةوحدة  -4
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تشكيل الهيكل اإلداري والتنظيمي للوحادة وأختياار أعضااء هيئاة التادريس بالكلياة  مان  -1
مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المهاام الوظيفياة لجمياع أعضااء  ذوي الخبرة في

 الوحدة.
 االجتماع دورياً بأعضاء الوحدة )هيئة التدريس + اإلداريين(. -2
 اإلشراف الفني واإلداري علي العاملين بالوحدة -3
متابعة أداء العمل بالوحادة وإتخااذ اإلجاراءات الالزماة إلنتظاماه وإنضاباطه ماع وضاع  -4

 تقويم الداخلي والخارجي.آليات لل
اإلجتماااع دورياااً مااع منسااقي ضاامان الجااودة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بالكليااة  الااذين  -5

 يمثلوا أقسام الكلية  في وحدة ضمان الجودة.
 مراجعة التقارير الدورية لمنسقي ضمان الجودة بأقسام الكلية. -6
المراحال المختلفاة مان اإلشراف علي تقديم الادعم الفناي مان الوحادة ألقساام الكلياة  فاي  -7

عملية التطوير وإنشاء نظام جودة داخلي وكاذلك متابعاة اإلساتمرارية فاي االداء حساب 
 المعايير المتفق عليها.

اإلشااراف علااي حمااالت التوعيااة بثقافااة الجااودة علااي مسااتوي الطلبااة وجميااع العاااملين  -8
 الموظفين اإلداريين( بالكلية . –)أعضاء هيئة التدريس 

مجلااس الكليااة  لعاارض أنشااطة وإنجااازات وتوصاايات وحاادة ضاامان حضااور جلسااات  -9
 الجودة.

التدريبية في مجال التطاوير وضامان  تالمشاركة في المؤتمرات، ورش العمل والدورا -10
 الجودة.

 التي يصدرها اللجنة العليا للوحدة. تمتابعة تنفيذ القرارا -11
 اإلشراف الفني واإلداري علي العاملين بالوحدة. -12
عمل بالوحادة واتخااذ اإلجاراءات الالزماة النتظاماه وانضاباطه ماع وضاع متابعة أداء ال -13

 آليات للتقويم الداخلي والخارجي.
االجتماااع دورياااً مااع منسااقي ضاامان الجااودة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس بالكليااة الااذين  -14

 يمثلون أقسام الكلية في وحدة ضمان الجودة.
 م الكلية.مراجعة التقارير الدورية لمنسقي ضمان الجودة بأقسا -15
اإلشراف علاي تقاديم الادعم الفناي مان الوحادة ألقساام الكلياة فاي المراحال المختلفاة مان  -16

عملية التطوير وإنشاء نظام ضمان جودة داخلي وكاذلك متابعاة االساتمرارية فاي األداء 
 حسب المعايير المتفق عليها.

عاااملين اإلشااراف علااي حمااالت التوعيااة بثقافااة الجااودة علااي مسااتوي الطلبااة وجميااع ال -17
 )أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين اإلداريين( بالكلية.

حضااور جلسااات مجلااس الكليااة لعاارض أنشااطة وإنجااازات وتوصاايات وحاادة ضاامان  -18
 الجودة.

تمثيل الوحدة والمشااركة فاي الماؤتمرات والنادوات وورش العمال والادورات التدريبياة  -19
 في مجال التطوير وضمان الجودة.
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 رف المكافآت أو عقوبات مالية للعاملين وإدارية بالوحدة ورفعها.اقتراح ص -20
 تمثيل الوحدة أمام الغير. -21
 إعداد التقرير السنوي للوحدة. -22
مسئول عن سير العمل فاي جمياع المشاروعات الخاصاة بانظم الجاودة واالعتمااد داخال  -23

 الكلية.
 االختصاصات األخرى التي يفوضه فيها مجلس إدارة الوحدة أو رئيسه. -24

 شروط شغل الوظيفــة:
مجلس الكلية بقرار من  ةيالكلاعضاء هيئة التدريس ب نيمن ب مدير الوحدة نييتع كوني .1

 . ديلمدة ثالث سنوات قابلة للتجد وذلكبناء على ترشيح عميد الكلية 
 له خبرة في مجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم الجامعي. .2
 بالكلية .له خبرة سابقة كعضو فى وحدة ضمان الجودة  .3
 اال يشغل أي منصب إداري بالكلية عند تعيينه مديرا للوحدة. .4
أن يكون قد إجتاز دورات تدريبية فى ضمان الجودة و التطوير و كيفية تطبيق نظمها  .5

 فى التعليم الجامعى.
يتميز بشخصية قادرة على التعامل بكياسة و تفهم مع ادارة الكلية ، اعضاء هيئة  .6

 الموظفين العاملين على جميع المستويات بالمؤسسة التعليمية.التدريس ، الطالب و 

 وحدة ضمان الجودةاسم الوظيفة: سكرتارية 
  بطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلية

 
 
 

 
 وحدة القياس والتقويم الطالبيمدير اسم الوظيفة: 
تختص وحدة القياس والتقويم بتحديد وبناء وتطوير معايير القياس  الوصف العام:

مراقبة ومتابعة عمليات ومخرجات التعليم  والتقويم بالكلية لتحسين جودة األداء األكاديمي
   .الالزمة الكتشاف معوقات جودة األداءووضع اآلليات 

 الواجبات والمسئوليات:
 1.بناء رؤية ورسالة لوحدة القياس والتقويم

كلية.رسم خطط وسياسات وأهداف القياس والتقويم على مستوى ال . 2 
كلية..تحديد وبناء مقاييس ومعايير للقياس والتقويم بال3  

 وحدة القياس والتقويم الطالبي -5
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من خالل عقد الدورات تدريبية وورش  اتونظم االمتحان .نشر ثقافة القياس والتقويم4
  .العمل المحاضرات والندوات

.المختلفة فيما يتعلق بمهام الوحدة لكليةتقديم الدعم لوحدات اال .5 
  .للقيام بعمليات القياس والتقويم كلية.مساعدة األقسام واإلدارات والوحدات اإلدارية بال6
األساليب الحديثة في مجال قياس وتقويم العمل على تنويع أساليب القياس وتبنى . 7

 .األداء
 .المختلفةالكلية متابعة عمليات التقويم في وحدات .8

.اإلسهام في تحديث وتطوير أساليب وأدوات القياس على أسس علمية .9 
.تصميم االستبانات وأدوات جمع البيانات المتعلقة بالقياس والتقويم . 10 

.ين المستمرسإلغراض التح كليةات الإعداد تقارير نتائج التقويم لوحد . 11 
.بشكل دوري الكليةاإلعالن عن نتائج تقويم األداء ب .12 

لكلية.مراجعة نتائج تقويم األداء با .13 
.تحديد األطر الالزمة لقياس المستوى التحصيلي للخريجين .14 

لدراسية ا.التواصل مع األقسام األكاديمية وحثها على التأكد من مدى توافق الخطط 15
 .للمواد والبرامج والمسارات مع متطلبات سوق العمل

.متابعة تقويم أداء عضو هيئة التدريس .16 
.إجراء دراسات ومسوغات علمية لقياس األداء . 17 

القياس .التعاون مع الجامعات والكليات والمراكز والهيئات المهنية فيما يتعلق ب18
   .والتقويم

 .رضا المستفيدين متابعة إجراء دراسات قياس.19
. التاكد من ان االمتحانات الموضوعة تتفق مع نظام االمتحانات بالجامعة وتستوفي 20

 المعايير االزمة .
. اصدار االحصاءات والتقارير الدورية عن وضع التقييم والقياس بالكلية وارسالها 21

 الي وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز التقويم واالمتحانات بالجامعة.
 . التنسيق لعمل بنوك االسئلة للمقررات المختلفة.22
 . التواصل الفعال مع وحدة ضمان الجودة بالكلية لتطوير نظم االمتحانات والتقويم.23

والغرض من هذا القسم هو مراقبة ومتابعة عمليات ومخرجات التعليم ووضع اآلليات 
 .الالزمة الكتشاف معوقات جودة األداء

 الوظيفــة:شروط شغل 
بقرار إداري من عميد الكلية من بين أعضاء هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ  نيعي .1

 .مساعد فما فوقها بما يتفق مع مقتضيات الهيكل التنظيمى واإلداري للكلية
 .سجله خالى من الجزاءات او لفت النظر .2
 .حاصل على دورات تدريبيه فى مجال القياس والتقويم .3
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 .الفعال مع أعضاء هيئة التدريس والطالب لديه مهارات التواصل .4
 .لديه القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين .5
 .لديه القدرة على نشر ثقافة القياس والتقويم بالكلية .6
 .لقدرة على مواكبة التطوير فى نظم االمتحانات والتقويمالديه  .7
 مشهود له بالمصداقيه واإللتزام والعمل الجاد .8

 عميد الكلية ويتم التعيين لشغل هذه الوظيفة بقرار من مجلس الكليةيقوم بترشيحه ا.د/ 
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 الطالب التعليم و: مدير مكتب وكيل الكلية لشئون اسم الوظيفة

 ختص شاغل الوظيفة باالشراف علي اعمال المكتب.ي الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية. -1

 ومتابعة أعمالهم. ههميوتوج بالمكتبيشرف شاغل الوظيفة على العاملين 
القيام بمتابعاة تي ترد الي المكتب، واإلشراف على دارسة وعرض الموضوعات ال -2

 الموضوعات الصادرة منه.
شئون التعليم ت المختصة )الوحدا ى ابالغ قرارات وأوامر الوكيل إلىاإلشراف عل -3

 ( ومتابعة تنفيذها.والطالب، ورعاية الشباب، وإدارة المعامل
 االشراف على الدراسات والبحوث التي يري الوكيل القيام بها. -4
 االشراف على عملية تنظيم مقابالت واجتماعات الوكيل. -5
 اعداد تقارير المتابعة المطلوبة. -6
 االشراف على اعمال الصادر والوارد والحفظ واعمال النسخ بالمكتب. -7
ساب ناوع تحضير االجنماعات الخاصة وحضاور المساموح لاه بحضاورها علاى ح -8

 االجتماع.
 مع الجهات المختلفة. ليبالوك ةيفونيبكافة االتصاالت التل اميالق -9

 مثل:ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة  -10

 االشااراف علااى صااندوق الشااكاوى والمقترحااات الخاااص لطااالب، واعااداد دلياال ا
    بالطالب وفرزه  للعرض على ا.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

  باعمال القضاء االدارى بالجامعات المصرية العادة التصحيح عان طرياق القيام
 اللجان المشكلة من قبل ا.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 شروط شغل الوظيفة:
إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة أو  مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل -1

 .العمل مجال المتخصص فى بيالتدر

 مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.قضاء مدة بينية  -1
 اجتياز التدريب الالزم لشغل هذه الوظيفة بنجاح -2

 البــة لشئون التعليم والطـمكتب وكيل الكليقسم  -1
 

 البــة لشئون التعليم والطـوكيل الكليرابعا: وظائف اإلدارات التابعة ل
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 اسم الوظيفة: سكرتارية مكتب وكيل الكلية
  الكلية عميدبطاقة الوصف مع سكرتارية 
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 شئون التعليم والطالبقسم  اسم الوظيفة: مدير

 الدرجة الثانية. -المجموعة النوعية لوظائف التعليم
يخاتص بمتابعاة كافاة األعماال المتعلقاة بأعماال شائون التعلايم والطاالب  الوصف العاام:

 .الطالبيةفيما عدا األنشطة  لمرحلة البكالوريوس  بالكلية

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل هذه الوظيفة تحات التوجياه العاام لوكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب  -1

 فنيا وألمين الكلية إدارياً.
وضع الخطط والبرامج التنفيذية لشئون التسجيل والدراسة واالمتحاناات والخاريجين  -2

 ومتابعة تنفيذها.
فقا الخطارات الواردة من مكتاب التنسايق ونتاائج االشراف علي قيد الطالب الجدد و -3

 االمتحانات بالكلية.
 مراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين وتفسير ما قد يحتاج الي تفسير. -4
االشراف علي اجراءات الكشف الطبي للطلباة الجادد والتجنياد وساداد الرساوم لطلباة  -5

 الكلية والتاشير بها في السحالت.
 القااارارات الخاصاااة بمااانح الخاااريجين الااادرجات العلمياااةاتخااااذ إجاااراءات اعتمااااد  -6

 .واجراءات اخالء طرفهم وتسليم اوراقهم
 االشتراك في وضع خطة التدريب الصيفي للطالب سواء داخل الكلية أو خارجها.  -7
إعداد كافة المعلومات والبيانات اإلحصائية الخاصة بالطالب وإبالغها لشئون التعليم  -8

 بالجامعة.
 االمكانات البشرية )مالحظين ومراقبين( المتحانات الكلية.تدبير  -9

تنمية عالقات طيبة مع ادارات شئون الطالب بالكليات االخرى وشئون الطالب  -10
 المركزية بالجامعة

مع رفع تقارير عن ساير العمال لوكيال الكلياة لشائون  القيام بما يسند إليه من أعمال -11
وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع كافة  الطالب، اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم

 اإلدارات واألقسام بالكلية وخاصة شئون الخريجين.
 الطالب بالمهام التالية: شئون االشراف على قيام افراد وحدة -12

 االولى بالفرقة الجدد الطالب باستقبال الطالب شئون قسم يقوم 
 الطالب ترشيح وقبول التنسيق مكتب موافقة بعد أوراقهم واستكمال

 الكليات بين الورقي التحويل طريق وعن تاالنترن طريق عن لينالمحو
 .المختلفة

 شئون التعليم والطالب قسم -2
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 التنسيق مكتب طريق عن الترشيح تعديل قبول  

 الطالب اوراق الستكمال والقدرات الطبي الكشف استالم 

 الستكمال الطالب على المستحقة المصروفات بتحصيل القسم يقوم 
 .قيدهم أوراق

 :الرابعة للفرقة بالنسبةالطالب بالمهام التالية  شئون افراد وحدة االشراف على قيام -13

 11  استمارة وتحرير للطالب الطرف اخالء بعمل القسم يقوم  
 لتأهيلهم طالب لكل امتحانات11  استمارة وعمل للكنترول وتسليمها

 .البكالوريوس امتحان لدخول

 االلتحاق سنة حيث من الطالب عن المعلومات بجميع الكنترول فاةامو 
 عمل النتيجة ظهور وبعد الخمسة بالفرق الطالب مكوث ومدة بالكلية
 الميالد شهادة بها مرفق االستمارات مع وترسل التفريغ كشوف

 شئون النتيجة إلى ادارة قرار مع العامة الثانوية وصورة بالكمبيوتر
 .بالجامعة والطالب التعليم

 الطرف اخالء من صورة مع للخريجين االوراق تسليم. 
 الفرق لكل بالنسبةالطالب بالمهام التالية  شئون االشراف على قيام افراد وحدة -14

 :الخمسة

 لدفع طالب لكل صرف اذن واستخراج فرقة لكل سجل عمل 
 .الكرنيهات وعمل المصروفات

 والقطار بالمترو الخاصة واالشتراكات الجامعية المدينة استمارات عمل 
 .واالتوبيس

 عليها والتوقيع الشخصية البطاقة ومراجعة للطالب القيد شهادات عمل 
 .وختمها

 الخارج من ينوالمقيد ينالراسب الطالب بأسماء الكنتروالت دعم 
 .حدة على فرقة كل من مقيده ووقف ينوالمعتذر

 وارقام المرايات ووضع الجلوس ارقام ووضع االمتحانات إعداد لجان 
 .لجنة كل على اللجان

 االمتحانات لجانتنظيم   اإلشراف على. 

 التفوق منح( الطالب مكافآت عمل( 

 الحسابية إلى الوحدة وإرسالها بأسمائهم االستمارات تحرير. 

 االجنبية بالعملة للوافدات المصروفات اذن تحرير. 

 الكلية إلى كليات من التحويل في الراغبين للطالب الحالة بيانات عمل 
 .مناظرة يروغ مناظرة
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 مع بها الخاصة المقاصة إلجراء المناظرة إلى كليتنا التحويالت استقبال 
 .والطالب التعليم لشئون االستاذ الدكتور وكيل الكلية

 االنترنت(  االلي الحاسب على الطالب بيانات جميع إدخال( 

 على الصور وضع خالل من الكمبيوتر على الطالب كارنيهات عمل 
 .للطالب تسليمهاثم  بالجامعة المعلومات إرسالها إلى مركزو .االسكنر

 الدراسة: االشراف على اعمال افراد وحدة  سير -15

 األول الدراسي للفصل الكلية المختلفة للفرق الدراسية الجداول عمل 
 نسخة وكذلك الكلية عميد / الدكتور لألستاذ نسخة لمعمع  والثاني
 لألستاذ نسخة و والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل الدكتور لألستاذ
 . والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب الدكتور

 قسم كل جدول من نسخة بالكلية األقسام رؤساء األساتذة السادة تسليم 
 .المنتدبين األساتذة وكذلك

 للطالب اإلعالنات بلوحة الدراسية الجداول من نسخة اعالن. 

 عنها اإلعالن ثم وتعليقها القاعات على للمحاضرات توزيع جداول عمل 
 .اإلعالنات بلوحة

 مستمرة بصفة للطالب خاصة التعليمات عن باإلعالن القيام. 

 والكنترول لإلعداد والمراقبة خاصة كشوف عملو اإلعداد لالمتحانات 
 .واإلعداد والمراقبات الكنتروالت رؤساء للسادة وإرسالها

 الكلية وكيل د.أ من بأعمال المراقبة القائمين السادة توقيع كشوف اعتماد 
إلرسالها  الكلية عميد د.أ من اعتمادها وكذلك والطالب التعليم لشئون

 . الحسابات إلى قسم

 بالكلية الجودة ضمان وحدة طلباتمت على الرد. 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 مباشرة عند الترقية. قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
التنسايق والتواصال والتحليال والتخطايط والتقيايم تحمال المسائولية ولديه القدرة علاي  -4

 والتوجيه واالشراف علي مرؤسيه.
لديه خبرة كافية لتنفيذ اللوائح والتعليمات بمجال شئون التعلايم ونظام العمال بااالدارة  -5

 من قيد وتسجيل.

 شئون تعليماخصائي سم الوظيفة: ا



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   46 

 

تقع هذه الوظيفاة باإدارة شائون التعلايم وتخاتص بدراساة وتنفياذ األعماال  الوصف العام:
 المتعلقة بشئون التعليم بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات:
 .شئون التعليم والطالب قسممدير يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف العام من  -1
القساام البكااريوس ونتائجهاا مراجعة خطط وبرامج الدراسة والتسجيل واالمتحاناات  -2

 ومتابعة تنفيذها.
مراجعة تنفيذ قرارات مجلس شئون التعلايم والطاالب ومتابعاة تنفياذ قارارات مجلاس  -3

 الجامعة والمجلس االعلي للجامعات في شئون التعليم.
 اجرءات تأديب الطالب.تخاذ إجراءات تحويل الطالب ونقل القيد واتخاذ ا -4
 تخاذ إجراءات اعتماد القرارات الخاصة بمنح الخرجين الدرجات العلمية.ا -5
أو تكلاايفهم بدراسااة تخاااذ إجااراءات بإعفاااء بعااض الطااالب ماان المقااررات الدراسااية ا -6

 .وفقاً لما أقرته لجنة شئون التعليم والطالب ومجلس الكلية متحان بعضهاوا
 ال.من أعم القيام بما يسند إليه -7

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: كاتب شئون تعليم 
تقااع هااذه الوظيفااة باابعض اإلدارات المختصااة بشاائون التعلاايم وتخااتص  الوصااف العااام:

 بمراجعة ومتابعة األعمال المختلفة بشئون التعليم والطالب.

 الواجبات والمسئوليات:
مدير إدارة شئون التعليم يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1

 . والطالب
الخاصة بشئون الدراسة واالمتحاناات متابعة ومراجعة وتنفيذ القرارات والتعليمات  -2

 ومراجعة السجالت ومتابعة استيفاء البيانات أول بأول.
 مراجعة بيانات الشهادات التي يتم استخراجها واتخاذ إجراءات اعتمادها. -3
 متابعة اتخاذ إجراءات تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية. -4
لمجااالس المختلفااة تطلااب العاارض علااي اإعااداد الموضااوعات التااي ت االشااتراك فااي -5

 ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -6

 شروط شغل الوظيفة:
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بجاناب تاوافر الخبارة المتخصصاة فاي  أو متوسط  مؤهل دراسي فوق المتوسط -1
 مجال العمل .

 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 التدريبية بنجاح.اجتياز البرامج  -3
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 رعاية الشباب قسماسم الوظيفة: مدير 

 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية، الدرجة مدير عام
قمة وظائف رعاية الشباب بالكلية وتختص بوضع  تقع هذه الوظيفة علىالوصف العام: 

 البرامج التفصيلية في مجال أنشطة رعاية الشباب بالكلية واإلشراف علي تنفيذها.

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل هذه الوظيفة تحات التوجياه العاام لوكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب  -1

 فنيا وألمين الكلية إدارياً.
 لعاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم .االشراف على ا -2
اإلشراف على وضاع الخطاط التنفيذياة لناواحي األنشاطة المختلفاة فاي حادود اللاوائح  -3

 والقوانين.
مراقبة تنفيذ التوجيهات والتوصيات والقارارات التاي تصادر مان األجهازة المختصاة  -4

 في مجاالت رعاية الشباب بالدولة والمنظمات الدولية.
المعااارض المختلفااة التااي ينظمهااا طااالب الجامعااة إقامااة إجااراءات  علااى اإلشااراف -5

 والكلية. 
تنظاايم اإلفااادة بالنشاااط الطالبااي فااي وقاات فااراغهم وإعااداد خطااة مشااروع النشاااط  -6

 والرحالت.
 تنفيذ قرارات المجالس واللجان في مجال رعاية الشباب. على اإلشراف -7
 اإلشراف وتنفيذ أنشطة اتحاد الطالب بالكلية  -8
 نفيذ انتخابات اتحاد طالب الكلية ت -9

إقامة أنشطة داخلية باإلضافة الى األنشطة الخارجية المرسلة من اإلدارة العامة  -10
 لرعاية الطالب 

تنمية عالقات طيبة مع ادارات رعاية الطالب بالكليات االخرى ورعاية الطالب  -11
 المركزية بالجامعة

 األعمال الخاصة بصندوق التكافل االجتماعي . -12
مع رفع تقارير عن سير العمل لوكيل الكلية لشئون  من أعمال قيام بما يسند إليهال -13

الطالب، اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون مع 
 كافة اإلدارات واألقسام بالكلية وخاصة شئون الطالب

 

 شروط شغل الوظيفة:

 الشباب رعاية قسم -3
hhhgالشباب 
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 .في مجال العملر الخبرة المتخصصة مؤهل عالي مناسب بجانب تواف -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
 لديه الخبرة الكافية لالعداد وتنفيذ االنشطة الطالبية المختلفة . -4
شخصية لها فكر في اداء العمل االجتماعي والتواصل الجياد والقادرة علاي التخطايط  -5

 قبة تنفيذ التعليمات ونزعة تنافسية.والتواصل ومرا

 جتماعي: أخصائي ااسم الوظيفة
تقااع هااذه الوظيفااة برعايااة الشااباب بالكليااة وتخااتص بالقيااام باألعمااال  الوصااف العااام:

 التخصصية أو تقديم الخبرة في مجال النشاط االجتماعي والرحالت بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات:
 . مدير إدارة رعاية الشبابيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 االشتراك في إعداد خطة مشروع النشاط االجتماعي والرحالت ومشروع ميزانيتها. -2
القياااام باااالبحوث والدراساااات الخاصاااة باااالطالب بالتعااااون ماااع الهيئاااات والجهاااات  -3

 المتخصصة.
 مساعدات. تاجين إلىية للطالب المحالقيام بالبحوث االجتماع -4
 برامج موسعة للرحالت الثقافية واالجتماعياة والترفيهياةوتنفيذ تنظيم االشراف على  -5

 .للطالب
 إعداد وتنظيم إسكان للطالب الذين ال تتوافر لهم اإلقامة بالمدن الجامعية. -6
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -7

 شروط شغل الوظيفة:
 توافر الخبرة.مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز الدورة التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: أخصائي رياضي
تقااع هااذه الوظيفااة برعايااة الشااباب بالكليااة وتخااتص بالقيااام باألعمااال  الوصااف العااام:

 التخصصية في مجال النشاط الرياضي.
 

 يات:الواجبات والمسئول
 . مدير إدارة رعاية الشبابه العام من ييعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوج -1
 االشتراك في إعداد خطة متكاملة للقيام بالنشاط الرياضي للطالب. -2
 إعداد وتنظيم المهرجانات واللقاءات بين فرق الكلية والهيئات الخارجية. -3
 ولة الرياضة.ابث الروح الرياضية بين الطالب والعمل علي تشجيع مز العمل على -4
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 رعايتهم صحياً ومادياً. من الطالب والعمل على العناية بقطاع البطولة -5
 مستوى الجامعة. مباريات والمسابقات والبطوالت علىمتابعة تنظيم ال -6
 أي أعمال أخرى تسند إليه.القيام ب -7

 شروط شغل الوظيفة:
 .ية رياضيةبكالوريوس ترب -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز الدورة التدريبية بنجاح. -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسم الوظيفة: مدير قسم الشئون الطبية

 مجموعة وظائف الطب البشري، الدرجة الثانية

 الشئون الطبية قسم -4
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االشراف على تسيير امور الكلية بشأن جميع االمور الخاصة  الوصف العام: -1
 العالجية الشئون علىاإلشراف و  باالدارة الطبية بالكلية واإلشراف علي تنفيذها

 .الكلية لطالب والوقائية
. 

 الواجبات والمسئوليات:
وكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالب  يعمل شاغل هذه الوظيفاة تحات التوجياه العاام مان

 اإلشراف على العاملين باإلدارة فى النواحي التالية :ويقوم ب
  .خدمات اإلسعافات األولية -1
وتقاديم كال ماا هاو متااح مان من العاملين وهيئاة التادريس استقبال حاالت الطوارئ  -2

 كشف وفحص وعالج .
 المترددة يومياً وتقديم الكشف والعالج .من الطلبة استقبال الحاالت المرضية  -3
استقبال الحاالت المزمناة مثال مارض الساكر والحااالت الخاصاة والحااالت النفساية  -4

  .وتقديم الكشف والفحوص والعالج بصفة دورية
 .ات اإلشراف الطبي على لجان االمتحانات طوال العامخدم -5
  .خدمات الكشف الطبي على الطلبة الجدد -6
خدمات تحويل بعاض الحااالت للمستشافى الجاامعي الساتكمال الفحوصاات والعاالج  -7

 .مع مرافقة أي طالب يتم تحويلهوالمتابعة 
 تقديم الخدمة العالجية طوال العام. -8
واالشااراف علااي  مشاااركة فااي القوافاال الطبيااةخاادمات ميدانيااة وذلااك ماان خااالل ال -9

 . حمالت التبرع بالدم
عماال إحصااائيات ساانوية بشااأن الطلبااة والطالبااات المتاارددين للعااالج وتقاادم للجهااات  -10

 المختصة .
والقيااام باابعض العمليااات الجراحيااة  األشااراف علااى أعمااال عيااادة األساانان بالكليااة -11

 .البسيطة
بالنسبة لالمراض المعدياة التاي تظهار باين  االشراف علي اتخاذ االجراءات الوقائية -12

 الطالب.
 .الكشف علي الطالب قبل القيام بمعسكرات داخل وخارج الكلية او الرحالت -13
 اعتماد االجازات المرضية اثناء العام الدراسي واالمتحانات. -14
 عقد لجان خاصة اذا احتاج االمر بالنسبة للطالب المصابة. -15
لطبية بالكليات االخرى واألدارة الطبياة بالجامعاة تنمية عالقات طيبة مع أالدارات ا -16

 والمستشفى الجامعى والمستشفيات الحكومية
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، اإلشاراف علاى لوكيال الكلياة لشائون التعلايم والطاالبرفع تقارير عن سير العمال  -17
المرؤوسااين وتااوجيههم وتحفياازهم وتنميااتهم، التعاااون مااع كافااة اإلدارات واألقسااام 

 بالكلية

 شروط شغل الوظيفة:
 درجة بكالوريوس الطب، يفضل من له درجاات أعلاى )مثال الادبلوم أو الماجساتير( -1

 .مع خبرة متخصصة في مجال العمل
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
 لديه خبرة في اعمال خدمات الطالب العالجية والصحية. -4
 التعامل المرن والتواصل وتوزيع المهام وتنظيم العمل بالوحدة.لديه قدرة علي  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المعامل قسم اسم الوظيفة: مدير 

قماة وظاائف إدارة المعامال وتخاتص باإلشاراف  ىتقاع هاذه الوظيفاة علا الوصف العام:
 والمتابعة علي معامل الكلية والعاملين بها.

  المعاملقسم  -5
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 الواجبات والمسئوليات:
الكليااة لشاائون التعلااايم وكياال يعماال شاااغل هااذه الوظيفااة تحاات التوجياااه العااام ماان  -1

 .والطالب
 اإلشراف على األخصائيين والفنين بالمعامل. -2
 متابعة أعمال الفحوص والتحاليل والتجارب بصفة دورية للتأكد من سالمتها. -3
 المحاليل وكل ما يلزم للدراسة العملية واألبحاث. تجهيز اإلشراف على -4
إعداد المعامل إللقاء الادروس العملياة وتجهيزهاا بالمعادات واألدوات  اإلشراف على -5

 الصالحة لالستخدام.
 إعداد ميزانية المعامل واتخاذ إجراءات تنفيذها. -6
 أعمال الصيانة واألجهزة وأدوات المعامل. لىاإلشراف ع -7
 اإلشراف علي تدريب الطلبة حسب خطة المنهج المطلوبة. -8
 بالخبرات الفنية المختلفة. تزويد األخصائيين في المعمل -9

 حضور االجتماعات واالشتراك في اللجان المختلفة. -10
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -11

 شروط شغل الوظيفة:
 جانب توافر الخبرة في مجال العمل. إلىمؤعل عالي مناسب  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 التدريبية بنجاح.اجتياز البرامج  -3
لديه خبرة في متابعة اعمال واعداد وتجهيز المعامل وتوفير المعدات والخامات  -4

 واالشراف علي تدريب امناء المعامل ومتابعة اعمال التدريب للطالب.
لديه القدرة علي متابعة صالحية االجهزة العملية والمعملية واعداد التقارير ومتابعة  -5

 المخازن. موجودات كل معمل مع ادارة

 معملمين اسم الوظيفة: أ
تقااع هااذه الوظيفااة بمعاماال الكليااة وتخااتص بالقيااام باألعمااال المختلفااة  الوصااف العااام:

 بالمعامل.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 ن سالمتها.   القيام بأعمال الفحوص والتحاليل والتجارب المعملية والتأكد م -2
 إعداد عينات الفحص واتخاذ إجراءات تحليلها.  -3
 القيام بتحضير األصباغ والمحاليل  الكيميائية الخاصة باألبحاث.   -4
 إعداد المعامل للقيام بالتجارب والبحوث التي يتوالها أعضاء هيئة التدريس. -5
 إمداد المعمل بما يلزم من أجهزة وأدوات ومحاليل. -6
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 االشتراك في معاينة األجهزة العلمية والوسائل التعليمية.  -7
 إمداد المعمل بما يلزم من أجهزة وأدوات ومحاليل.   -8
 إجراء التجارب واالختبارات بالمعامل المختلفة. -9

 لعمل.صالحيتها ل ومدى واألدوات المختلفة والمعداتاألجهزة  متابعة حالة -10
 ا على الصرف منها  مسئوال عن تخزين كيماويات المعامل ومشرف -11
 الحفاظ على األجهزة التعليمية بالمعامل والتسليم والتسلم للطالب -12
 ضمان سالمة محتوى العهد المستديمة والمستهلكة بالمعامل -13
  االشراف على نظافة المعامل الدراسية -14
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -15

 شروط شغل الوظيفة:
 مجال العمل. جانب توافر الخبرة في إلىبكاريوس علوم  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
  .جتياز البرامج التدريبية بنجاحا -3

 اسم الوظيفة: فني معمل
 تقع هذه الوظيفة بمعامل الكلية وتختص بالقيام باألعمال الفنية بالمعامل. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 حت التوجيه العام من الرئيس المختص.يعمل شاغل هذه الوظيفة ت -1
 المعاونة في متابعة إعداد المعمل للدراسة العلمية واألبحاث. -2
 متابعة مجموعة من محضرى المعامل وتوجيههم وتقديم المعاونة الفنية لهم.    -3
 االحتفاظ بعهدة المعمل من أجهزة وآالت خاصة بالتجارب المعملية.  -4
 متابعة تشغيل األجهزة واألدوات للطالب ومعاونتهم علي استخدامها.   -5
 متابعة حضور وغياب الطالب في الدروس المعملية بالمعمل. -6
 متابعة تسليم وتسلم االجهزة واالالت لمحموعات الطالب. -7
 متابعة حالة األجهزة والمعدات واألدوات المختلفة ومدى صالحيتها للعمل.  -8
 من أعمال. إليهالقيام بما يسند  -9

 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب الخبرة.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة : محضر معمل 
 باألعمال الفنية بالمعامل.تقع هذه الوظيفة بمعامل الكلية وتختص بالقيام  الوصف العام:
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 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
إعداد المعمل والمعدات واالجهزة واالدوات والمحاليل وكال ماايلزم للدراساة العملياة  -2

 واالبحاث.
 لية.  مباشرة االحتفاظ بعهدة المعمل من أجهزة وآالت خاصة بالتجارب المعم -3
 تشغيل األجهزة واألدوات للطالب ومعاونتهم علي استخدامها.   -4
 عملية بالمعمل.حضور وغياب الطالب في الدروس ال حصر -5
 تسليم وتسلم االجهزة واالالت لمحموعات الطالب. -6
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -7

 شروط شغل الوظيفة:
مؤهل فني فوق المتوسط أو متوساط أو اقال مان المتوساط مناساب الاى جاناب تاوافر  -1

 الخبرة الفنية فى مجال العمل. 
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح -3

 اسم الوظيفة: عامل معمل 
وتختص بالقيام باألعمال المتعلقة  تقع هذه الوظيفة بمعامل الكلية الوصف العام:

 بتحضير المواد واالدوات والمحاليل الخاصة باعداد التجارب وعينات خاصة بالدراسة.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 المساعدة فى إعداد المعمل للتجارب المعملية.  -2
 نظافة المعمل.المساعدة فى عملية  -3
 المساعدة فى اعداد وتحضير النماذج والعينات الخاصة بالدراسة. -4
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -5

 شروط شغل الوظيفة:
 اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع توافر الخبرة.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2

 رئيس قسم الحاسب اآللياسم الوظيفة: 
الحاسب اآللي معامل تختص هذه الوظيفة بدراسة ومتابعة كافة أعمال  :الوصف العام

 بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات:
 .مدير إدارة المعامليعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 . القسم ونشاطات أعمال والمراقبة لجميع والتوجيه والتنظيم التخطيط  -2
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مراجعااة مواصاافات طلبيااات الحاسااب اآللااي وملحقاتهااا وباارامج الحاسااب وتعااديل  -3
 مواصفاتها قبل الموافقة على طرحها بالتنسيق مع الجهة المستفيدة .

اإلشااراف علااى فحااص أجهاازة الحاسااب وملحقاتهااا وباارامج الحاسااب المااوردة للكليااة  -4
 كلية.والتأكد من مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع إدارة المخازن بال

برامج الحاسب فاي  وتحميلاإلشراف على صيانة أجهزة الحاسب وملحقاتها بالكلية.  -5
 معامل ومكاتب الكلية.

 االحتفاظ بالنسخ األصلية من برامج الحاسب اآللي بالكلية وتحديث نسخها. -6
اإلشراف على تشغيل شبكات الحاسب اآللي بالكلية وما يتعلق بها من فتح الحسابات  -7

 الخادمة وإصدار أسماء المستخدمين وكلمات المرور.على الحاسبات 
 . بالقسم العاملين وتأهيل لتدريب المستمر والتعليم التدريب برنامج وضع -8
 . اآللي الحاسب أجهزة تشغيل متسلزمات جميع توفير من التأكد  -9

 ماا وتنفياذ الخطاط لوضاع اآللاي الحاساب خادمات مان المساتفيدين ماع التنسايق  -10
 . تحديث من يحتاجونه

 . بذلك التوصيات ورفع العاملين أداء القسم، وتقييم سجالت على اإلشراف  -11
 بأعماال الخاصاة والنادوات الكلياة، واالجتماعاات فاي الجودة برامج في المشاركة  -12

 . القسم
 . اختصاصه ضمن بها يكلف أخرى مهام بأية القيام  -13

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية  -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 تحليل وتصميم نظماسم الوظيفة: أخصائي 
الحاسب اآللي معامل تختص هذه الوظيفة بدراسة ومتابعة كافة أعمال  :الوصف العام

 بالكلية.

 :الواجبات والمسئوليات
 تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. يعمل شاغل هذه الوظيفة -1
فحاااص أجهااازة الحاساااب اآللاااي وملحقاتهاااا الماااوردة للكلياااة والتأكاااد مااان مطابقتهاااا  -2

 للمواصفات.
 . ومستخدميها والشاشات اآللي الحاسب أجهزة غرفة على اإلشراف  -3
 . العمل إجراءات دليل والطابعات حسب اآللي الحاسب أجهزة تشغيل  -4
 . العمل إجراءات دليل حسب وإيقافها األنظمة تشغيل  -5
 مان والتأكاد األقساام مختلاف فاي والشاشاات اآللاي الحاساب أجهازة علاى التفتايش  -6

 صالحيتها.
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 صيانة أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها بالكلية. -7
 . والنظم األجهزة لمستخدمي الفنية المساعدة تقديم  -8
 . األجهزة عمل عن اآللي الحاسب قسم لرئيس دورية تقارير تقديم  -9

 . التشغيل مستلزمات توفير متابعة  -10
 . وإصالحها صيانتها ومتابعة األجهزة أعطال عن التبليغ -11
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -12

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية  -2
 التدريبية بنجاح.اجتياز البرامج  -3

 
 
 
 

 
 اسم الوظيفة: مدير ادراة الورش

تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف الورش بالكلية وتختص برسم  الوصف العام:
 السياسات العامة الستغالل ورش الكلية في النواحي التعليمية والتدريبية والبحثية.

 الواجبات والمسئوليات:
 تحت التوجيه العام من أمين الكلية.يعمل شاغل هذه الوظيفة  -1
 اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم. -2
االشااتراك مااع المساائولين فااي وضااع السياسااة العامااة للخاادمات الهندسااية والتعليميااة  -3

 للورش بالكلية واعتماد مشروع ميزانيتها.
 للتشغيل.االشراف على تجهيز ورش الكلية باالجهزة والخامات الالزمة  -4
 االشراف العام على تنفيذ خطط التدريب العملي. -5
 ابداء الرأي في امكانية تنفيذ أوامر التشغيل. -6
 االشتراك في اللجان التي يكلف باالشتراك فيها طبقا لطبيعة العمل. -7
 القيام باعتماد اوامر التشغيل والمقايسات االبتدائية والنهائية. -8
 االشراف على تنفيذ خطط واساليب التشغيل داخل فروع وأقسام الورش المختلفة  -9

 االشراف على مراجعة تكاليف التشغيل ومراقبة الخامات المنصرفة بها.   -10
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -11

 ورش القسم  -6
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 شروط شغل الوظيفة:
  مؤهل عالي مناسب )بكالوريوس هندسة( إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
علي متابعة اعمال الصيانة وتنظيم العمل والتواصل مع العاملين وخبارة  لديه القدرة -4

 بفنيات عمله.

 اسم الوظيفة: مشرف نجارة 
يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف على االعمال المتعلقة بالنجارة فى  الوصف العام:

 مجاالت االثاث واالورنيت واالويمة والحفر على الخشب.
 

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الورش.    -1
 زات وبنشات وخالفه(.ترابي -باب وشباك -متابعة اعمال النجارة المختلفة )أثاث -2
 متابعة عمليات قطع وحفر االخشاب على الماكينات واعمال الفرم الخشبية. -3
 تفصيل المشغوالت المطلوبة والقيام باالعمال الدقيقة. -4
 متابعة اعمال صيانة العدد واالالت والماكينات المستخدمة وحسن استخدامها. -5
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -6

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( بجانب الخبرة في مجال العمل. -1
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -2
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -3

 اسم الوظيفة: فني صيانة وتشغيل
 بطاقة الوصف مع بطاقات إدارة الصيانة

 اسم الوظيفة: فني ورش
 اغل هذه الوظيفة بالقيام باألعمال الفنية في مجال الورش.يختص ش الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص.    -1
 معاونة الطالب في التدريبات العملية. -2
مراجعااة التقااارير الفنيااة الخاصااة بنتااائج األعمااال ورفعهااا لماادير اإلدارة المخااتص  -3

 الرأي.إلبداء 
 االشتراك في اللجان الخاصة بالورش. -4
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مراجعة كافة األعماال التنفيذياة الالزماة إلتماام عملياات الصايانة فاي مختلاف أناواع  -5
 الورش المختصة.

 القيام بأعمال تشغيل المعدات واألجهزة واألدوات المستخدمة في الورش. -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -7

 شروط شغل الوظيفة:
 وق المتوسط أو متوسط مناسب بجانب الخبرة في مجال العمل.مؤهل فني ف -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: نجار 
يختص شاغل هذه الوظيفة باعمال النجارة  المختلفة فى مجاالت االثااث  الوصف العام:

 واالورنيت واالويمة والحفر على الخشب والباب والشباك.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 ادارة اجهزة وماكينات قطع ومسح الخشب وصيانتها. -2
 خشاب ومسحها.القيام بشق اال -3
 تشكيل وتصنيع االخشاب حسب المواصفات المطلوبة -4
 عمل االجزاء الخشبية والفرم حسب التشكيالت المطلوبة. -5
 صيانة واصالح االثاث واالرضيات الخشبية واالبواب والشبابيك والكراسى. -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال . -7

 شروط شغل الوظيفة:
 ومبادئ الحساب مع خبرة فى مجال العمل.االلمام بالقراءة والكتابة  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: ميكانيكي
تختص هذه الوظيفة باالعمال التي تتصل باالنواحي الميكانيكياة الخاصاة  الوصف العام:

 جهزة والمعدات.بمجاالت ميكانيكا االالت واال

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف العام من الرئيس المختص. .1
 القيام باعمال الصيانة واالصالحات الالزمة في مجال تخصصه. .2
 الكسف عن االالت والمعدات وتشغيلها. .3
 القيام باالعمال الميكانيكة في مجال تخصصه. .4
 المستعملة والعمل على صيانتها.حل وتنظيف وتركيب االالت  .5
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 اعداد وتحضير الخامات واالالت ومراقبة تشغيلها. .6
 المحافظة على ما بعهدته من ادوات وخامات. .7
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة. .8

 -شروط شغل الوظيفة :
 االلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملية في مجال العمل . .1
 سنوات علي االقل في وظيفة من الدرجة االدني مباشرة .5ة بينية قدرها قضاء مد .2

 اسم الوظيفة: خراط
 تختص هذه الوظيفة باالعمال المتعلقة بالخراطة . الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف المباشر من الرئيس المختص. -1
 وتشكيل المعادن حسب المواصفات المطلوبة.القيام بأعمال الخراطة المختلفة  -2
 العمل على صيانة الماكينات واألدوات واآلالت المستخدمة. -3
اتخاذ اجراءات توفير الخامات واالدوات الالزمة للعمل والعمل على حسن  -4

 استخدامها وصيانتها .
 تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة اليه بخصوص العمل . -5
 ن أعمال أخرى مماثلة .القيام بما يسند اليه م -6

 شروط شغل الوظيفة:
 االلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملية في مجال العمل . -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في وظيفة من الدرجة االدني مباشرة عند الترقي. -2

 اسم الوظيفة: لحام
بالكهربااء او االكساجين تختص هذه الوظيفة باالعماال المتعلقاة باللحاام  الوصف العام: 

 او غيرها.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف العام من الرئيس المختص. -1
 القيام باعمال اللحام المختلفة والدقيقة. -2
 اعداد وتجهيز الخامات واالالت الالزمة ومراقبة تشغيلها. -3
 اعمال اللحام.القيام باعمال صيانة االالت واالجهزة المستعملة في  -4
 تنفيذ االوامر الصادرة اليه بخصوص العمل. -5
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى. -6

 شروط شغل الوظيفة: 
 االلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملية في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة. -2
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 اسم الوظيفة: مدير ادراة الصيانة 

تقااع هااذه الوظيفااة علااي قمااة وظااائف الصاايانة بالكليااة وتخااتص بوضااع  الوصااف العااام:
 الخطط التفصيلية ألعمال صيانة االجهزة والمنشات ومتابعة تنفيذها بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات:

 تحت التوجيه العام من الرئيس المختص )أمين الكلية(.يعمل شاغل هذه الوظيفة  -1
 اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم. -2
اإلشراف على اعماال صايانة وتارميم أثااث الكلياة، والمبااني والمنشاآت والتركيباات  -3

 الكهربية واآلالت والمعدات.
هندسية في الوقت المحدد مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة والترميمات حسب األصول ال -4

 لها والعمل على تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.
المشااركة فااي إعااداد ميزانياة االصااالح والتاارميم والصايانة لكافااة المباااني واألجهاازة  -5

 والمعدات بالكلية.
 االشراف على عمليات الفحص الدوري لكافة األجهزة والمعدات الخاصة بالكلية. -6
 التي تقتضيها طبيعة العمل.االشتراك في اللجان  -7
 االشراف على عملية فحص األجهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية. -8
 مراجعة عقود الصيانة مع الشركات -9

 أنشاء أرشيف صيانة بالكلية -10
رفع تقارير عن سير العمل ألمين وعميد الكلية،  القيام بما يسند إليه من أعمال، -11

وتنميتهم، التعاون مع كافة اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم 
 اإلدارات واألقسام بالكلية 

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب إلي جانب توافر الخبرة في مجال العمل.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: مهندس كهرياء
 يقااوم شاااغل هااذه الوظيفااة باالشااتراك مااع الجهااات المنفااذة بتصااميم الوصااف العااام:

 تنفيذها. على واإلشراف الكهرباء مخططات

 :الواجبات والمسئوليات
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص.   -1
 المشاركة في تصميم االعمال الكهربائية للمشاريع. -2

 إدارة الصيانة
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 المواصفات.االشراف على تنفيذ المشروعات حسب  -3
 تدقيق وفحص اعمال المقاولين)االعمال الكهربائية(. -4
 الكهربائية. لألعمال للمشاريع المستخلصات مراجعة -5
 الكلية. في الكهربائية األعمال كافة على اإلشراف -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -7

 شروط شغل الوظيفة:
 بكالوريوس هندسة كهرباء  بجانب توافر الخبرة المتخصصة. -1
 جتياز البرامج التدريبية بنجاح.ا -2

 اسم الوظيفة: فني صيانة وتشغيل
تقااع هااذه الوظيفااة بااإدارة الصاايانة والااورش بالكليااة وتخااتص بالقيااام  الوصااف العااام:

 باألعمال الفنية في مجال الصيانة والتشغيل.

 الواجبات والمسئوليات:
 ة.   يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير قسم الصيان -1
 القيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية للمعدات. -2
 إصالح األجهزة والمعدات واآلالت. -3
 التاكد من سالمة المرافق األساسية للمبانى -4
 أجهزة(-كهرباء-سباكة-أنشاء أرشيف صيانة كال فى تخصصه )نجارة -5
 مالحظة المعدات أثناء التشغيل ومراقبة وإتباع تعليمات التشغيل الصحيح. -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال اخرى. -7

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط بجانب الخبرة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح . -3

 اسم الوظيفة: فني صيانة مبنى
 وتختص بتنفيذ أعمال صيانة المبنى. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة.    -1
متابعة مجموعة من عمال الكهرباء والنجاارة والساباكة الصاحية والنقاشاين وغيارهم  -2

 ومتابعة اعمالهم وتوجيههم.
 تنفيذ اعمال صيانة المباني.  -3
 تسليم المواد والمهمات الالزمة العمال صيانة المباني.متابعة  -4
 المرور الدوري علي المبني لمراقبة سالمة جميع مرافق المبني. -5
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 تقديم تقرير عن الحالة العامة لمرافق المبني وما يحتاج منها االصالح او التغيير. -6
 االشتراك في اعداد المقايسات الخاصة باصالح وصيانة مرافق المبني. -7
 توفير الخامات واالالت الالزمة للعمل.  -8
 مراجعة التقارير الفنية الخاصة بنتائج األعمال.  -9

 القيام بما يسند إليه من أعمال. -10

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط بجانب الخبرة في مجال العمل . -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 ياز البرامج التدريبية بنجاح.اجت -3

 اسم الوظيفة: سباك
 يختص شاغل هذه الوظيفة باعمال السباكة للمعادن واعداد النماذج لها. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة. -1
 تركيب التوصيالت الصحية المطلوبة. -2
 تركيب التوصيالت الالزمة للساخانات. القيام بأعمال -3
 القيام بأعمال الكشف والصيانة الدورية على جميع التركيبات الصحية.  -4
 القيام بإصالح الحنفيات والمحابس والصمامات وغيرها. -5
القياااام بعملياااات توصااايل شااابكات الميااااه والمجااااري والصااارف وتركياااب األجهااازة  -6

 واألدوات الصحية وتوصيالت الغاز.
ى صيانة االالت واالدوات المستعملة في عمليات الساباكة والمحافظاة علاى العمل عل -7

 عهدته من أدوات وقطع غيار.
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -8

 

 شروط شغل الوظيفة: 
مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( أو االلمام باالقراءة والكتاباة ومباادئ الحسااب ماع  -1

 خبرة فى مجال العمل.
 سبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.قضاء مدة بينية منا -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: كهربائى 
يختص شاغل هذه الوظيفاة باالعماال المتعلقاة بالكهربااء مان توصايالت  الوصف العام:

 وماكينات والسلكى وخالفه.

 الواجبات والمسئوليات:
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 من مدير إدارة الصيانة. يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام -1
 االشتراك فى اعمال التركيبات الكهربية وعمل التوصيالت الالزمة. -2
 شحن البطاريات الكهربائية. -3
 تشغيل االجهزة واالالت الكهربية وصيانتها. -4
 المحافظة على مابعهدته من ادوات وخامات. -5
 الكهربية.يشترك فى اعمال الصيانة واالصالحات الخاصة باالجهزة واالالت  -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -7

 شروط شغل الوظيفة: 
مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( أو االلمام باالقراءة والكتاباة ومباادئ الحسااب ماع  -1

 خبرة فى مجال العمل.
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -2
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -3

 فة: عامل تليفوناسم الوظي
تختص هذه الوظيفة بمتابعة حركة التليفونات ومساك الساجالت الخاصاة  الوصف العام:

 بها

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة. -1
 الرد على المكالمات التليفونية الداخلية والخارجية وتوصيلها للجهات المطلوبة -2
 تلقى االشارات التليفونية وتبليغها للجهات المختصة. -3
 قيد المكالمات المصلحية الخارجية. -4
 قيد المكالمات الشخصية المحلية والخارجية واتخاذ اجراءات تسديد قيمتها. -5
 االبالغ عن االعطال فى الخطوط الداخلية والخارجية. -6
 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه بخصوص العمل. -7
 قيام بما يسند إليه من أعمال.ال -8

 شروط شغل الوظيفة:
مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( أو االلمام باالقراءة والكتاباة ومباادئ الحسااب ماع  -1

 خبرة فى مجال العمل.
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -2
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -3

 اسم الوظيفة: عامل مصعد
 يختص شاغلها بالقيام باالعمال المتعلقة بتشغيل وصيانة المصاعد. :الوصف العام

 الواجبات والمسئوليات:
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 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة. -1
 القيام باعمال تشغيل المصاعد. -2
 القيام باعمال الصيانة الدورية للمصاعد طبقا للخطة الموضوعة. -3
 اعمال اصالح االعطال التى تحتاج الى مستوى متوسط من الخبرة.القيام ب -4
 االلتزام باألعداد المسموح لها بركوب المصعد طبقاً لتعليمات الشركة المختصة. -5
 المحافظة على نظافة المصعد بصفة مستمرة. -6
 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه بخصوص العمل. -7
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -8

 شروط شغل الوظيفة:
مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( أو االلمام بالقراءة والكتاباة ومباادئ الحسااب ماع  -1

 خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: عامل بناء
 مال البناء والصيانة واالصالحات وترميمات المبانىيختص شاغلها باع الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة. -1
مالحظاااة وتنفياااذ أعماااال البنااااء والتعاااديالت والترميماااات واالصاااالحات والصااايانة  -2

 المطلوبة للمباني.
 الالزمة للعمل. اتخاذ إجراءات توفير الخامات واألدوات -3
 المحافظة على ما بعهدته من أدوات. -4
 إعداد مواد البناء طبقاً للمواصفات الفنية. -5
 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه بخصوص العمل. -6
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -7

 شروط شغل الوظيفة:
ئ الحسااب ماع مؤهل فني متوسط )دبلوم صنايع( أو االلمام بالقراءة والكتاباة ومبااد -1

 خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية مناسبة فى وظيفة من الدرجة االدنى مباشرة. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
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 اسم الوظيفة: مدير قسم شئون الخريجين

اإلشراف والمتابعة علي تسيير امور الكلية بشأن جميع االماور الخاصاة  الوصف العام:
 بشئون الخريجين.

 الواجبات والمسئوليات:
 والطالبيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من وكيل الكلية لشئون التعليم  -1
 .ةيألداء امتحان الفرقة النهائ نيفى إعداد المجموع التراكمي للطالب المتقدم شاركي -2
الخاصة  اناتيالب ريمن تحر نيجيألعمال الخر ةيبأعمال المراجعة اإلجمال قومي -3

 الشهادات. الستخراج والقرارات الالزمة
 علي الطالب قبل تخرجهم . ديقانون التجن قيبالتأكد من تطب قومي -4
 ديلعرضها على عم دايتمه ةيالكل ليالموضوعات الخاصة بالقسم على وك عرضي -5

 التى تصدر فى شأنها. القرارات ذيومتابعة تنف ةيالكل
 بها . ليومتابعة التسج نيجيبإنشاء سجالت خاصة بالخر قومي -6
 النتائج واقع من وذلك السابقة السنوات من للدفعات المؤقته الشهادات استخراج -7

 الشهادات رسم لتحصيل الدفع إيصاالت وكتابه الخريجين شئون بوحدة المحفوظة
 النتائج من الشهادات الخزنة. ومراجعه من

 قسم شئون الخريجين -5
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اإلعدادية  الفرق نتائج واقع من السابقة للسنوات سنوات الخمس تقديرات تخراجاس -8
 ومراجعه الخزنة من التقديرات رسم لتحصيل الدفع إيصاالت وإعداد حتى الرابعة

 النتائج واقع من التقديرات
 إيصاالت وكتابه الحالية ة الدفع من خريج لكل مؤقته شهادات 3 عدد استخراج -9

 واستخراج الطلبات كتابه وكذلك. الشهادات ومراجعه الخزنة من لتحصيلها الدفع
 . الحالية للدفعات سنوات الخمس تقديرات

 السابقة للدفعات االنجليزية اللغة الي بياناتها وترجمه المؤقت الشهادات استخراج -10
 . الشهادات ومراجعه الخزنة من لتحصيلها الدفع إيصاالت وكتابه والحالية

 الدفع إيصاالت وكتابه االنجليزية باللغة سنوات الخمس تقديرات واستخراج ترجمة -11
  النتائج واقع منبالمراجعة  والقيام

 التخرج لدفعات إحصائيات لعمل الجامعة  من للكلية المرسلة الخطابات علي الرد -12
 التخرج لدفعات إحصائيات لعمل الجامعة  من مراسالتأي  وكذلك المختلفة
 .عليها الرد يتم الجامعة من مراسالت اي وكذلك المختلفة

 الحالية للدفعات بياناتها وترجمة االنجليزية باللغة المؤقتة الشهادات استخراج -13
 . والسابقة

 . والتقديرات الشهادات باستالم الخريجين لتوقيع خاصة إعداد سجالت -14
 .فةيالوظ اتيمن أعمال آخرى مماثلة فى نطاق واجبات ومسئول هيإل سنديبما  قومي -15
القيام بما يسند إليه من أعمال مع رفع تقارير عن سير العمل لوكيل الكلية لشئون  -16

التعليم والطالب، اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، التعاون 
 ع كافة اإلدارات واألقسام بالكلية وخاصة شئون الطالبم

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
وتنفيااذ نظاام العماال ماان قيااد وتسااجيل وشاائون لديااه الخباارة الكافيااة باعمااال االدارة  -4

 خريجين وتنفيذ اللوائح والتعليمات بمجال شئون التعليم والخريجين.
 لديه القدرة علي التواصل وتحمل المسئولية والتخطيط ومراقبة تنفيذ التعليمات. -5

 شئون خريجين اخصائي اسم الوظيفة: 
تقع هذه الوظيفة ببعض اإلدارات المختصاة بشائون الخاريجين وتخاتص  الوصف العام:

 بمراجعة ومتابعة األعمال المختلفة بشئون الخريجين.

 الواجبات والمسئوليات:
 . قسم شئون الخريجين يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير -1
 اعتمادها.مراجعة بيانات الشهادات التي يتم استخراجها واتخاذ إجراءات  -2
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االشااتراك فااي إعااداد الموضااوعات التااي تتطلااب العاارض علااي المجااالس المختلفااة  -3
 ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

مجلاس  مان النتيجاة بعد اعتماد للخريجين العربية باللغة المؤقتة الشهادات استخراج  -4
 أداء مان واإلنتهااء الدراساية الرساوم لكافة الخريجين سداد من التأكد وبعد الجامعة،

 التربية العسكرية، وباللغة اإلنجليزية )في حاة طلبها(.
الخماس  بتقاديرات )بياان العربياة باللغاة للخاريج الدراساي بالساجل بياان اساتخراج -5

 فاي (الدراساية(، وباللغاة اإلنجليزياة السااعات وعدد والدرجات سنوات( بالتقديرات
 .)طلبه حالة

بالنسبة  بالجامعة التوثيق إدارة من الدراسي والسجل المؤقتة التخرج شهادات توثيق  -6
 الخارج. إلى المعارين أو المسافرين للخريجين

 الكلية. لخريجي الناجحين كشوف من المختصة بصور مخاطبة جهات العمل  -7
 مان اعتمادهاا ولحاين الكلياة مجلس من النتيجة اعتماد بعد بالنجاح إفادات استخراج -8

 مجلس الجامعة.
ومراجعة وتنفياذ القارارات والتعليماات الخاصاة بشائون الخاريجين ومراجعاة متابعة  -9

 السجالت ومتابعة استيفاء البيانات أول بأول.
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -10

 شروط شغل الوظيفة:
مؤهاال دراسااي فااوق المتوسااط أو متوسااط بجانااب تااوافر الخباارة المتخصصااة فااي  -1

 مجال العمل .
 ي الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.قضاء مدة بينية مناسبة ف -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
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 : مدير مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثاسم الوظيفة

تقع هذه الوظيفة على رأس مكتب وكيل الكلية بالكليات العملية والنظرية  الوصف العام:
 ويختص شاغل الوظيفة باالشراف على اعمال المكتب.

 :الواجبات والمسئوليات
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية.  -1

 ومتابعة أعمالهم. ههميوتوج بالمكتبالعاملين  ىيشرف شاغل الوظيفة عل
القياام بمتابعاة ض الموضوعات التي تارد الاي المكتاب، ودارسة وعر ىاإلشراف عل -2

 الموضوعات الصادرة منه.
إدارة الوحااادات المختصاااة )اإلشاااراف علاااى اباااالغ قااارارات وأوامااار الوكيااال الاااي  -3

 المكتبااةو المجلااة العلميااة،الدراسااات العليااا، والبحااوث العلميااة، والعالقااات الثقافيااة، و
 ( ومتابعة تنفيذها.وشبكة الربط، وقسم الحاسب اآللي

 الدراسات والبحوث التي يري الوكيل القيام بها. االشراف على -4
 عملية تنظيم مقابالت واجتماعات الوكيل. االشراف على -5
 اعداد تقارير المتابعة المطلوبة. -6
 مع الجهات المختلفة. ليبالوك ةيفونيبكافة االتصاالت التل اميالق -7
 عمال الصادر والوارد والحفظ واعمال النسخ بالمكتب.أ االشراف على -8
ماعااات الخاصااة وحضااور المسااموح لااه بحضااورها علااى حسااب نااوع تتحضااير االج -9

 .االجتماع
 يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة. ماالقيام ب -10

 شروط شغل الوظيفة:
إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة أو  مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل -1

 العمل. مجال المتخصص فى بيالتدر
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية . -2
 الالزم لشغل هذه الوظيفة بنجاحاجتياز التدريب  -3

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا مكتب قسم  -1
 والبحوث

وكيل الكلية لشئون خامسًا: توصيف وظائف اإلدارات التابعة ل
 الدراسات العليا والبحوث
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 اسم الوظيفة : سكرتارية مكتب وكيل الكلية
  الكلية عميدبطاقة الوصف مع سكرتارية 
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 الدراسات العليا  قسممدير اسم الوظيفة: 

  الدرجة الثانية. -المجموعة النوعية لوظائف التعليم
تقااع هااذه الوظيفااة علااي قمااة وظااائف الدراسااات العليااا بالكليااة وتخااتص  الوصااف العااام:

 باإلشراف والمتابعة علي أعمال الدراسات العليا.

 والمسئوليات:الواجبات 
والبحاوث يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجه العام لوكيل الكلية للدراسات العليا  -1

 فنياً وألمين الكلية إدارياً.
 العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم.  اإلشراف على -2
 تطبيقها. يا بالكلية واإلشراف علىوضع خطة الدراسات العل -3
وتشاامل القيااد   إعااداد البيانااات المطلوبااة والخاصااة بالدراسااات العليااا اإلشااراف علااى -4

والتسااجيل بالدراسااات العليااا ، االعمااال الخاصااة بتسااجيل وتحديااد االشااراف علااي 
 .رسائل الماجستير والدكتوراه 

 اتخاااذ إجااراءات إعتماااد تشااكيل لجااان الفحااص والمناقشااة للرسااائل اإلشااراف علااى -5
 .واالمتحانات التأهيلية

 تخاذ اإلجراءات الالزمة لقبول وتسجيل الطالب الوافدين.ا راف علىاإلش -6
 –ماجسااتير –اإلجاراءات الخاصاة بماانح الادرجات العلمياة )دبلوماة اإلشاراف علاى -7

 (.دكتوراه
اإلشاااراف علاااى اتخااااذ إجاااراءات اعتاااذارات عااان دخاااول االمتحاناااات الخاصاااة  -8

 بالدراسات العليا
ارير عن سير العمل لوكيل الكلية لشئون ، مع رفع تقما يسند إليه من  أعمال أخرى -9

الدراسات العليا والبحوث، اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم 
 وتنميتهم، التعاون مع كافة اإلدارات واألقسام بالكلية وخاصة العالقات الثقافية

تنمية عالقات طيبة مع أدرات الدراسات العليا بالكليات االخرى والدراسات العليا  -10
 المركزية بالجامعة

 األشراف على قيام افراد القسم بالمهام التالية:  -11

 حلابمر الخاصة مل اإلحصاءاتعوبالسجالت  بالدارسين الخاصة البيانات تدوين 
مثل، عميد الكلية، وحدة   المختلفة للجهات اسنوي الدكتوراهالدبلوم والماجستير و

 األعلى للمجلس المركزية، اإلدارة  السنوى العلمى لمؤتمرضمان الجودة ، ا

 الدراسات العلياقسم -2
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 العامة، الإلدارة  العامة التعبئة قطاع واإلحصاء للتعبئة المركزى لجهاز،ا للجامعات
 للوافدين العامة، اإلدارة  بالجامعة العليا للدراسات

 للجامعة، المرسلة الموافقات ومتابعة الدكتوراهأبحاث الماجستير و خطط تسجيل  

 حيث من بالدارسين يتعلق ما كل متابعة و الدبلوم بمرحلة للدراسات ملفات انشاء 
 للجامعة المراسلة الموافقة ومتابعة والمصروفات الرسوم سداد

 عن المصروفات تسديد و فى السنوات التمهيدية والمصروفات الرسوم سداد متابعة 
 البحث سنوات

 الغير وملفات والدكتوراه ماجستيربالسنوات التمهيدية لمراحل ال لمقيدينل ملفات انشاء 
  )والدكتوراه الماجستير (االبحاث خطط تسجيل من بالدارسين يتعلق ما وكل مقبولين

 للجامعة المرسلة الموافقات ومتابعة الحكم و المناقشة لجان تشكيل مراجعة  

 الفنون التطبيقية، فى والدكتوراه الماجستيرات الدبلوم ودرج منح متابعة  

  ومصروفات الدراسة  األصلية والمؤقتة الشهادات عن الرسوم سدادمتابعة 

 األكاديمي اإلرشاد أساتذة مع األكاديمي المرشد استمارات عمل 

 األعمال المتعلقة بالحث العلمى والدراسات  جميع فى األقسام العلمية مع التعاون
 العليا.

 شروط شغل الوظيفة: 
 متخصصة في مجال العمل.مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة ال -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز الدورة التدريبية بنجاح. -3
لااه خباارة التعاماال مااع اللااوائح والقااوانين الخاصااة بالدراسااات العليااا والبحااوث ونظااام  -4

 الدراسة واالمتحانات.

 دراسات عليااخصائي اسم الوظيفة: 
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الدراسات العليا بالكلية. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 .من مدير إدارة الدراسات العليايعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف المباشر  -1
 متابعة النظم الخاصة باالمتحانات والنماذج والمستندات الالزمة لذلك. -2
 خطة العمل بالدراسات العليا.تنفيذ ومتابعة  -3
 إجراءات التسجيل والدراسة. تنفيذ ومتابعة -4
 سجالت اإلدارة وإعداد الكشوف الخاصة بها. ىتلقي نتائج الدبلومات ومراجعتها عل -5
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستخراج الشهادات العلمية. -6
 القيام بما يسند إليه من  أعمال أخرى. -7

 شروط شغل الوظيفة:
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 المتخصصة في مجال العمل.مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز الدورة التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة :كاتب شئون تعليم
 والطالب  بطاقة الوصف مع شئون التعليم

 

 
 مكتب االرشاد االكاديمياسم الوظيفة: مدير 

االرشاد االكاديمي لطلبة الدعم و تختص باإلشراف والمتابعة علي أعمالالوصف العام: 
 .الدراسات العليا

 الواجبات والمسئوليات:
الطالب بااللتزام بالمواعيد الزام جميعغ العاملين في االرشاد االكاديمي وخاصة في تسجيل  .1

 لعملية االرشاد وعدم التجاوز فيها. المحددة
 متابعغة تنفيذ الالئحة الخاصة باالرشاد االكاديمي في جميع مراحله وكذلك تسجيل الطالب. .2
 مراجعة سجالت وبطاقات االرشاد االكالديمي قبل اعغتمادها ووضعها موضع التنفيذ. .3
 رتبطة بعملية التسجيل.متابعة االجراءات االدلرية الم .4
الزام المرشدين وادارة الدراسات العليا بتوزيع كشوف الطالب وتقديم تقرير دوري عن عدد  .5

 الطالب المسجلين  وااللتزام بتفيل نظام االنذرات طبقا لالئحة.
خــــالل ب بمــــا يحقــــق تقــــدمهم الطالــديم اإلرشــــاد األكــــاديمى الــــذى يحتاجــــه تقـ .6

 .دراســــاتهم األكاديميه واكمالهم البرنامج الدراسى بيسر
كليـــة واألقســـام العلميـــة واإلدارات قنـــوات اتصـــال بالتعـــاون مـــع قيـــادات ال يجادا .7

اديمي للطالب لمعاونته على تقــديم الحلــول األكواالرشاد لدعم جهود مكتب الدعمالمختلفـــة 
 الطالب ودعم طموحه نحو التطوير. لمشــاكل

  شروط شغل الوظيفة: 
  .فى وظيفة أستاذ مساعد فما فوقهاعضو هيئة تدريس  .1
 .سجله خالى من الجزاءات او لفت النظر .2
 وائح المنظمة للدراسات العليالملم بالقوانين وال .3
 .االرشاد االكاديمي حاصل على دورات تدريبيه فى مجال .4
 .ظروف وبيئة دراسية علمية واجتماعية مناسبةعلى تهيئة لديه القدرة  .5

 .لديه مهارات التواصل الفعال مع أعضاء هيئة التدريس والطالب .6
 .لديه مهارات حسن االدارة .7
 يسعي نحو التحسين والتطوير المستمر. .8

 مكتب االرشاد االكاديمي
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 مشهود له بالمصداقيه واإللتزام والعمل الجاد .9
 فقة مجلس الكلية.يقوم بترشيحه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بموا

 االكاديميالمرشد اسم الوظيفة: 
 .الدعم واالرشاد االكاديمي لطلبة الدراسات العليا عمالبا يقوم الوصف العام: 

 الواجبات والمسئوليات:

يراعي الحد االقصي واالدني لعادد السااعات التاي يجاب ان يساجلها الطالاب خاالل الفصال  -1
 الدراسي.

للمقررات المتطلب السابق اوال وبعد نجاحه في هاذه المقاررات يراعي عند تسجيل الطالب  -2
 يمكن ان يسجل في المقررات االخري.

 مساعدة الطالب علي استيفاء استمارة االرشاد وتوقيعه عليها. -3
 يتحقق من عدد المقررات التي يجب ان يحصل عليها الطالب. -4
 طبقا لقدراته وظروفه. تقديم النصيحة للطالب بشان المقررات التي يسعي للتسجيل فيها -5
ملاف الحصوال علي صورة من السجل االرشادي للطالب بعد اعتمادهاا واالحتفااظ بهاا فاي  -6

 الطالب لمتابعة عدد المقررات والساعات التي سجلها دوريا تفاديا لظهور أي مشكالت .
اعداد كشاف دوري باساماء الطلباة الاذين قااموا بالتساجيل واجماالي عادد السااعات التاي تام  -7

تسجيلها منذ التحاقهم بالبرنامج وتسليمه الي رئيس القسام العلماي ومرفاق باه تقريار سانوي 
 عن المتبقي لكل طالب من متطلبات مقررات وساعات البرنامج.

 جميع عمليات االرشاد بما فيها السحب واالضافة مع احتفاظه بصورة منها. -8

  شروط شغل الوظيفة:
  عضو هيئة تدريس عامل. -1
 .الجزاءات او لفت النظر سجله خالى من -2
 .ملم بالقوانين واللوائح المنظمة للدراسات العليا -3
 .االرشاد االكاديمي حاصل على دورات تدريبيه فى مجال -4
 .لديه مهارات التواصل الفعال مع أعضاء هيئة التدريس والطالب -5
 مشهود له بالمصداقيه واإللتزام والعمل الجاد -6

 االرشاد االكاديمياسم الوظيفة : سكرتارية مكتب 
 كليةبطاقة الوصف مع سكرتارية عميد ال

 
 العالقات الثقافية قسماسم الوظيفة: مدير 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم، الدرجة الثانية

 العالقات الثقافية قسم -3
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تقاع هااذه الوظيفاة علااي قماة وظااائف العالقاات الثقافيااة بالكلياة وتخااتص  الوصاف العااام:
والبعثاات واالجاازات والمانح  باإلشراف والمتابعاة علاي أعماال العالقاات الثقافياة بالكلياة

 .وشئون هيئة التدريس

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لوكيل الكلية للدراسات العليا فنيا والمين  -1

 الكلية إدارياً.
 اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم. -2
 شئون العالقات الثقافية الداخلية والخارجية.اقتراح وتنظيم الندوات العلمية وتولى  -3

واالعارات للخارج  التدريبية والدورات العلمية والمؤتمرات الندوات عن مع اإلعالن
 .العلمي البحث أو أكاديمية للجامعات األعلي المجلس من الواردة لتوجيهاتطبقا ل

حلوان االشراف علي المهمات الرسمية واليات االتفاق المبرمة بين جامعة  -4
 والجامعات االخري.

 الفنون وخالفه  -تقديرية -  تشجيعية المختلفة الجوائز عن اإلعالن -5
 .األجانب والخبراء األساتذة استقدام -6
 علمية مادة لجمع داخلية -بأنواعها )خارجية البعثات أعضاء سفر إجراءات اتخاذ   -7
 في وجودهم إثناء البعثات ومتابعاتهم وإنهاء مد إجراءات  وكذلك ) مشترك إشراف –

 إدارة الجامعة وكذا إجراءات اإلجازات  من الواردة التقارير طريق عن الخارج
  0والمنح  الدراسية

  -  داخلية للمؤتمرات )مؤتمرات التدريس هيئة أعضاء حضور إجراءات اتخاذ -8
  .نفقات أية الجامعة تحمل بدون مؤتمرات -بحث لتقديم خارجية مؤتمرات

 وفقا الدراسية المنح عن مع اإلعالن واألجازات والمنح البعثات إعداد مشروع خطة -9
  .الجامعة بكليات البحثية المنح طالب اختيار عند الالزمة والمعايير للضوابط

 متابعة تطبيق البرامج الثقافية لالتفاقات والمؤتمرات وتنظيم المشاركين فيها.  -10
سير العمل لوكيل الكلية لشئون مع رفع تقارير عن ، من أعمال القيام بما يسند إليه -11

الدراسات العليا والبحوث، اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم وتنميتهم، 
 التعاون مع كافة اإلدارات واألقسام بالكلية وخاصة العالقات الثقافية

تنمية عالقات طيبة مع أدرات العالقات الثقافية بالكليات االخرى والعالقات الثقافية  -12
 ية بالجامعةالمركز

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة في مجال العمل.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: أخصائى عالقات ثقافية
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 تقع هذه الوظيفة بالعالقات الثقافية بالجامعة. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 . العالقات الثقافيةقسم لمدير يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام  -1
تبادل المعلومات والبرامج والنظم وتبادل االساتذة والخبرات مع  تنظيم االشتراك في -2

 الجامعات االجنبية.
 الندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافية المحلية والخارجية .االشتراك في تنظيم  -3
في الماؤتمرات والنادوات الكلية واعضاء هيئة التدريس االشتراك في تنظيم مشاركة  -4

 والحلقات العلمية والثقافية المحلية والخارجية.
 – علمية مادة لجمع داخلية -بأنواعها )خارجية البعثات أعضاء سفر إجراءات اتخاذ -5

 في وجودهم إثناء البعثات ومتابعاتهم وإنهاء مد إجراءات  وكذلك ) مشترك إشراف
 إدارة الجامعاة وكاذا إجاراءات اإلجاازات  مان الاواردة التقاارير طرياق عن الخارج

 0والمنح  الدراسية
 طالب اختيار عند الالزمة والمعايير للضوابط وفقا الدراسية المنح عن اإلعالن -6

  الجامعة بكليات البحثية المنح
اعداد المذكرات الخاصاة بالموضاوعات المطلاوب عرضاها علاي المجاالس واللجاان  -7

 المختصة. 
 وكذلك الزوجة أو الزوج مرافقة وإجازة العلمية والمهمات اإلعارات إجراءات اتخاذ -8

 واإلنهاء التجديد إجراءات
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -9

 شروط شغل الوظيفة :
 مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل.مؤهل عالي  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
 لديه خبرة التحليل لبرامج االتفاقيات الثقافية بين البلدان المختلفة وكيفية تطبيقها. -4

 
 والنشر واالتاحة المعرفية الترجمةمركز مدير اسم الوظيفة: 
 .الفني واالداري والمالي لكل اعمال المركز تقع تختص باإلشراف الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 التوجيه العام لوكيل الكلية للدراسات العليا.يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت  -1
 ابرام العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغير في حدود القواعد المنظمة. -2

 المعرفية(مركز الترجمة والنشر )االتاحة 



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   77 

 

اقتااراح االشااتراك فااي االنشااطة المختلفااة داخاال نطاااق اختصاصااات المركااز وشاافل  -3
 الوظائف واقتراح المكافات والحوافز.

 االشراف الفني واالداري علي اعمال المركز. -4
 االشراف علي اعداد الحسابات الختامية والمركز المالي في نهاية كل عام. -5
 االشراف علي قواعد البيانات لتقويم اداء المركز والتنخطيط االستراتيجي. -6
 دابات.ادارة موظفي المركز وتوقيع الجزاءات وانهاء االنت -7
 . من قبل مجلس االدارة القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة -8

 شروط شغل الوظيفة: 
  .فى وظيفة أستاذ مساعد فما فوقهاعضو هيئة تدريس عامل  .1
 .سجله خالى من الجزاءات او لفت النظر .2
 اجادة تامة الحدي اللغات االجنبية علي االقل. .3
 له مؤلفات وابحاث علمية متخصصة بلغات اجنبية. .4
 المشاركة في مؤتمرات دولية وثقافية متخصصة. .5

 .التواصل الفعال مع اآلخرينلديه القدرة على  .6
 .لديه مهارات حسن االدارة .7
 يسعي نحو التحسين والتطوير المستمر. .8
 مشهود له بالمصداقيه واإللتزام والعمل الجاد .9
 

بموافقااة مجلااس ومجلااس ادارة المركااز  يقااوم بترشاايحه وكياال الكليااة للدراسااات العليااا والبحااوث
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة علي اال يجمع بين ادارة المركز واي وحادة  3وذلك لمدة  الكلية

 اخري بالكلية
 
 

 
 المكتبة قسماسم الوظيفة: مدير 

 الدرجة الثانية. -المجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق
قماة وظاائف المكتباة بالكلياة وتخاتص باإلشاراف  تقع هذه الوظيفاة علاى :الوصف العام

 أعمال المكتبة ومتابعة تنفيذها. ىوالمتابعة عل

 والمسئوليات:الواجبات 
 تصدر التي الكتب قوائم على واالطالع واستكمالها المكتبة إعداد فهارس على يشرف -1

 .للكلية المناسب الختيار النشر دور عن

 المكتبة قسم-4
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 الخارجياة االعاارة ودفااتر ح.ع 112 دفااتر بالمكتباة الخاصاة الادفاتر جمياع حفاظ  -2
 .والداخلية

 ختمهاا بعد الحاجة عند اليها الرجوع تيسير بطريق وحفظها المكتبة مستندات ظيمنت  -3
 .وترتيبها

 .بالمكتبة الخاصة واإلحصاءات والتقارير حسابيةمباألعمال ال يقوم  -4
 .والتنظيم والترتيب والحفظ التصنيف في االشتراك  -5
 البطاقاات وعمال بدقاة تعليماتهاا تنفياذ ومراقباة الخارجية االستعارة حركة اجعة مر  -6

 .لها الالزمة
 .واللوائح بالنظم يخل ما دون تلبيتها وسرعة والدارسين الباحثين طلبات ثحب  -7
 .وفحصها الكتب شراء لجنة عضوية في تركشي  -8
واإلدارة  الطلباة باين الوصال بهمزة والقيام للمكتبات العامةاإلدارة  امام المكتبة تمثيل -9

 الشاهرية التقاارير وعمال المكتباة تواجاه التاي المشااكل عارض مان للمكتبات العامة
 بها والعاملين بالمكتبة بالعمل الخاصة

 العربية الحديثة والمراجع الكتب اختيار في بالمشاركة أعمال التزويد اإلشراف على -10
 للكتااب الدولي بالمعرض المكتبة وأمناء المكتبة لجنةأعضاء األساتذة  مع واألجنبية

 .وغيرها من المصادر المركزية المكتبة معرضو
 الحديثاة والمراجاع الكتاب بشاراء الخاصاه المالياهاإلجاراءات  انهااء اإلشراف على -11

 . لالستخدام واعدادها اليومية دفاتر في باضافتها
 وطاالب التادريس أعضااء هيئاة الساادة ارشااد مان المرجعياه الخدماه في االشتراك -12

 العليا الدراسات
 . المناظرة بالكليات الكلية خارج من والباحثين الكلية بالوط -13
 والرساائل واالجنبياة العربية الكتب من المكتبة مقتنيات بيانات ادخال في االشتراك -14

 دكتوراه    -ماجيستر  العلمية
 . للمكتبة السنوي الجرد في الشتراكا -15
 للمكتبات لإلدارة العامة الشهرية بالمكتبة الخاصة اإلحصاءات عمل اإلشراف على -16

 . اإلحصاء بالجامعة إلدارة والسنوية
 . التقرير وكتابه أعمالها بإعداد جدول المكتبة بلجنة الخاصة السر امانه -17
 والثالثاء األحد يومي الرسمية العمل المواعيد بعد المكتبة فتح اإلشراف علي -18
 علاي الحصاول فاي الخارج من والمترددين األساتذة والطالب من الباحثين مساعده -19

 ألعضاء هيئة الخارجية باإلعارة والقيام العلمية والرسائل واألجنبية العربية الكتب
 . التدريس

 الفارق لطاالب المراجاع اساتخراجو الخارجياةو الداخلياة االساتعارة دفااتر امسااك -20
 . الخمسة
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 . التدريس بهيئة االستعارة الخاصة بدفاتر الخارجية االستعارة في االشتراكتسجيل  -21
 وطاالب البكاالوريوس لطاالب  داخلياه اساتمارة مان خاالل  المرجعاي االرشااد -22

 . الخارج من والباحثين العليا الدراسات
 الخااص الادفاتر وامساك حلوان جامعه خارج منللمترددين  زيارات بتسجيل القيام -23

  به
 الخاصاة البيلوجرفياات وادخاال ديوي نظام علي وتصنيفها العلمية الرسائل فهرسة -24

 . الكمبيوتر علي بالرسائل
 ورسائل واجنبية عربية كتب من المكتبة اتيمقتض لكل السنوي الجرد في المساهمة -25

 . والزيارات بالتصوير الخاصة الحسابات ومراجعه بأعمال التصوير القيام.
 Ales برنامج علي الكتب بيانات ادخال -26
 . الرقمية المكتبة بعمل القيام اإلشراف على -27
 . االطالع قاعه داخلو المكتبة قائمة داخل العهدة ومالحظة مراقبة -28
لاإلدارة  االوراق وتساليم حلاوان فارع مصار بناك الاي بالتوريد القيام اإلشراف على -29

 . بالمكتبات العامه
 المركزية للمكتبة وارسالها بالمكتبة الخاصة االحصائية عمل اإلشراف على -30
 .أعمال اخرى من اليه مايسند -31

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب بجانب الخبرة.ليسانس اداب وثائق وكتبات او  -1
 في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. قضاء مدة بينية مناسبة -2
 جتياز البرامج التدريبية بنجاح. ا -3
لديه خبرة كافية باادارة المكتباات وتنظايم االساتععارات الداخلياة والخارجياة وفهرساة  -4

 .الكتب
    واسع االطالع ذو شخصية قوية قادر علي التواصل والتوجيه واالدارة الجيدة. -5

 ةمكتب ميناسم الوظيفة: أ
وتختص بالقيام بأعمال التزوياد  او االقسام تقع هذه الوظيفة بمكتبة الكلية الوصف العام:

 والفهرسة والتصنيف وترتيب وصيانة الكتب بالمكتبة.

 الواجبات والمسئوليات:
 .مدير إدارة المكتبةيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 مكتبة ومتابعة تنفيذها.لبا االشتراك في وضع البرامج التنفيذية الخاصة -2
 تزويد المكتبة بالكتب والدوريات العلمية. -3
 االشتراك في وضع النظم االدارية التى تكفل حسن ادارة العمل بالمكتبة. -4
 متابعة عملية االعارة الداخلية والخارجية طبقا للوائح والقوانين. -5
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الفهرسااة الفنيااة  مقتنيااات المكتبااة طبقااا لقواعاادلتصاانيف الفهرسااة والالقيااام بأعمااال  -6
 المعمول بها.

واألشاراف  اعداد بطاقات الفهارس المختلفة طبقا لقواعد الفهرسة الفنية المعمول بهاا -7
 على تنظيم وترتيب الكتب والمراجع  

 اعداد فهرس مطبوع بمحتويات المكتبة. -8
 المشاركة فى الفحص الفنى لواردات المكتبة من أجهزة ومراجع -9

 األشراف على تطبيق قواعد األستعارة واألشراف على تطبيق المكتبة األلكتروني  -10
قيد الكتب والمصورات والخرائط واالفالم واالسطوانات التى ترد الاى المكتباة عان  -11

 طريق الشراء والتبادل واالهداء.
 من أعمال.  القيام بما يسند إليه -12

 شروط شغل الوظيفة:
 الخبرة.مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 جتياز البرامج التدريبية بنجاح .ا -3

 مكتبةاخصائي اول اسم الوظيفة: 
بمساعدة امين المكتباة  تقع هذه الوظيفة بمكتبة الكلية او االقسام وتختص الوصف العام:

 .في كل ما يختص باعمال القيد والتسجيل والتطوير بالمكتبة

 الواجبات والمسئوليات:
القيام بدراسة االتجاهات الحديثة للنشاط المكتبي وتطبيق هذه االتجاهات علي العمل  -1

 بمكتبة الكلية.
 دراسة المشكالت الفنية المتعلقو بالخدمات المكتبية. -2
الموضوعات التي تعرض علي لجناة المكتباات ومتابعاة قارارات وتوصايات دراسة  -3

 اللجنة.
 اعداد موازنة الكتب الجديدة لتوفير احتياجات الكلية. -4
العمل علي تدعيم العالقات الداخلية للمكتبة والعالقات الخارجية مع الهيئات العلمياة  -5

 المحلية والخارجية

 يؤدي ما يسند اليه من اعمال اخري مماثلة -6
 شروط شغل الوظيفة:

 مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة. -7
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -8
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح . -9

 مكتبةاخصائي اسم الوظيفة: 
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بمساعدة امين المكتباة  تقع هذه الوظيفة بمكتبة الكلية او االقسام وتختص الوصف العام:
 .في كل ما يختص باعمال القيد والتسجيل بالمكتبة

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة المكتبة. .1
 تقييد الكتب والهدايا بالدفاتر اليومية .2
 التعامل مع الطالب وتيسير مهم البحث .3
 للمستفدين من الخارج تعمل اشتراكا .4
 إعداد وتنظيم الكتب والرسائل العلمية داخل المكتبة .   .5
 القيام باعمال النسخ والطباعة علي الحاسب االلي .6
 القيام بقيد البريد الوارد وتوزيعه ومتابعته. .7
 القيام بالبريد الصادر وتصديره .8
 القيام بترتيب وتبويب وتصنيف أرشيف الوحدة .9

 ق في الملفات الخاصة بها.حفظ المستندات واألورا .10
  القيام بما يسند إليه من أعمال. .11

 شروط شغل الوظيفة:
 مناسب بجانب الخبرة.او متوسط مؤهل دراسي عالي  -10
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -11
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح . -12

 شبكات  أخصائياسم الوظيفة: 
 والمسئوليات:الواجبات 

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 للمشاريع الخاصة بشبكة المعلومات. الالزمةف يلاكتدراسة وتقدير ال -2
علاى المساتفيدين الخاذ ، وعرضاها زمة لشبكة نظام المعلومااتالال اتاعداد التصميم -3

 الموافقة عليها.
 المعلومات.اعداد المخططات الالزمة لشبكة  -4
 تطبيق ومراعاة معايير االمن والحماية العلمية لشبكات نظم المعلومات. -5
 مراعاة المستجدات فى شبكة نظم المعلومات العاملة وحسب الحاجة. -6
 متابعة االعمال المتعلقة بشبكات المعلومات. -7
 اإلشراف على خدمة اإلنترنت بالكلية. -8
حمايتها وعمل النسخ بشكل دوري لها اإلشراف على قواعد بيانات الكلية وتحديثها و -9

 وأرشفتها.
 .الالزمة للكليةاإلشراف على بناء البرامج وقواعد البيانات  -10



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   82 

 

تااوفير الاادعم الفنااي الااالزم للكليااة فيمااا يتعلااق بااأجهزة الحاسااب وملحقاتهااا والشاابكة  -11
 واإلنترنت.

 اإلشراف على مواقع الكلية على شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني. -12
 ادارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم.قارير العمل الفنية، واعداد ت -13
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة. -14

 شروط شغل الوظيفة:
 ( بجانب الخبرة.أو حاسبات بكالوريس هندسة )اتصاالت او إلكترونية -1
 جتياز البرامج التدريبية بنجاح.ا -2

  فني تشغيل وصيانة اجهزة ومعداتاسم الوظيفة : 
 الصيانة. بطاقات إدارةبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 
 

 
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمكتب وكيل الكلية ل اسم الوظيفة: مدير

تقع هذه الوظيفة علي رأس مكتب وكيل الكلية بالكليات العملية والنظرية  الوصف العام:
 ويختص شاغل الوظيفة باالشراف علي اعمال المكتب.

 الواجبات والمسئوليات:
لشئون خدمة المجتمع وتنمية  شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية يعمل -1

 .البيئة
 ومتابعة أعمالهم. ههميوتوج العاملين بالمكتب شاغل الوظيفة على يشرف

 المكتب. ارسة وعرض الموضوعات التي ترد الىد ىاإلشراف عل -2
 القيام بمتابعة الموضوعات الصادرة منه. -3
 الدراسات والبحوث التي يري الوكيل القيام بها. ىاالشراف عل -4
 عملية تنظيم مقابالت واجتماعات الوكيل. االشراف على -5
 تقارير المتابعة المطلوبة.دليل الخريجين واعداد  -6

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون مكتب قسم  -1

وكيل الكلية سادسا: توصيف وظائف اإلدارات التابعة ل
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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 مع الجهات المختلفة. ليبالوك ةيفونيبكافة االتصاالت التل اميالق -7
 اعمال الصادر والوارد والحفظ واعمال النسخ بالمكتب. االشراف على -8
ماعااات الخاصااة وحضااور المسااموح لااه بحضااورها علااى حسااب نااوع تحضااير االجت -9

 االجتماع
 يسند إليه من أعمال أخرى. ماالقيام ب -10

 شروط شغل الوظيفة:
إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة أو  مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل -1

 العمل. مجال المتخصص فى بيالتدر
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب الالزم لشغل هذه الوظيفة بنجاح -3

 اسم الوظيفة: أخصائي عالقات عامة
  بطاقة الوصف مع بطاقات وظائف إدارة العالقات العامة

 : سكرتارية مكتب وكيل الكليةاسم الوظيفة
 الكلية عميدبطاقة الوصف مع سكرتارية  
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 قسم المتاحف والمعارضاسم الوظيفة: مدير  

 األولى الدرجة، الفنية للوظائف النوعية المجموعة
حفظ تنظيم وتسجيل المحفوظات بأعمال  الوظيفة هذه تختص الوصف العام:

 .بمعارض ومتحف الكلية والمعروضات واالعمال الفنية

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -1

 .وامين الكلية اداريا البيئة
كافة اعضاء الجهاز اإلداري والعاملين بالمتحف ومدخلى البيانات  :يشرف على -2

 وامناء المتحف ومساعديهم وافراد إدارة المعارض
 واالعمال الفنية حفظ تنظيم وتسجيل المحفوظات والمعروضات -3
تسجيل كافة انشطة المعارض والمتاحف وارسال نسخة للعالقات العامة بالكلية  -4

 والجامعة 
تنظيم قاعات العرض والمتحف ترتيب التحف المعروضات وفقا لألسس العلمية  -5

 والفنية.
 رصد الزيارات والمترددين وتسجيل بياناتهم -6
 لتخزينتأمين المعروضات والتحف أثناء العرض وأثناء ا -7
 استالم وتسليم المعروضات -8
 وضع خطط وبرامج العمل لتطوير وإدارة المتحف -9

 تنسيق النشاطات في المتحف ، وتوعية العاملين الستقبال الزوار بشكل الئق.  -10
 المتحف  متابعة إجراءات توثيق مقتنيات -11
 متابعة إجراءات الترميم والصيانة الالزمة للقطع األثرية فيه. ،  -12

 المتاحف والمعارضقسم  -2
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 ت والبحوث لتعزيز المتحف فنياً وضع الموازنة السنوية إجراء الدراسا -13
 اإلشراف على تنسيق وتنظيم المعروضات،  -14
 التحف النادرة والثمينة لزيادة مقتنيات المتحف، ومتابعة سير العمل وتطويره. جلب -15
 تطوير إجراءات وأساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة،   -16
 ر الجودة.متابعة ومراقبة تطوير أنظمة ومعايي -17
، وتقييم العاملين بالمتحف اإلشراف الفني واإلداري على و إعداد التقارير الفنية  -18

 أدائهم وإنجازاتهم،اقتراح البرامج الكفيلة برفع مستوى معارفهم وتنمية قدراتهم. 
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -19

 شروط شغل الوظيفة:
مناساب لناوع  فنون تطبيقياة –اداب  –ترميم  –آثار   متخصص مؤهل دراسى عال -1

 العمل.
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب الالزم لشغل هذه الوظيفة بنجاح -3

 قسم المتاحف والمعارضاسم الوظيفة: سكرتارية 
 بطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلية 

 اسم الوظيفة: أخصائي عالقات عامة
 بطاقة الوصف مع بطاقات وظائف إدارة العالقات العامة
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 متابعة الخريجينوحدة اسم الوظيفة: مدير 

وتصريف  نيجيباإلشراف على أعمال متابعة الخر فةيتختص هذه الوظو الوصف العام:
 .امور الوحدة وتنفيذ قرارات مجلس االدارة

 الواجبات والمسئوليات:
الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل  -1

 البيئة.
 االشراف علي سير العمل بالوحدة. -2
 اعداد بالخطة السنوية النشطة الوحدة. -3
اعداد التقرير السنوي عن عمل الوحدة وتقارير سير العغمل للجان المختلفة  -4

 بالوحدة.
 كل عام. ةيالكل جييلخر اناتيإلشراف على عمل سجل وقاعدة با -5
 لسوق العمل. ةيبالكل ةيميبدراسة مدى مالئمة البرامج التعل قومي -6
 اقتراح االستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ بعض المهام من اختصتص الوحدة. -7
 .اقتراح تعديل بعض بنود الالئحة الخاصة بالوحدة تباعا -8
 جييبها خر عمليوالمؤسسات التي  ئاتيلله اناتياإلشراف على عمل قاعدة ب -9

 .ةيالكل
 .نيجيعن أداء الخر فييمدى الرضا الوظ اسيعلى ق اإلشراف -10
للتواصل المهنى ومعرفة  ايوأصحاب األعمال سنو نيجيبعمل ملتقى للخر قومي -11

 .ةيالكل جييلخر السوق اجاتياحت
 .ةيوالمؤسسات في المجالس المتخصصة بالكل ئاتيعلى مشاركة اله عملي -12
 ميسوق العمل لتقد اجيوالمؤسسات للوقوف على احت ئاتيلله اراتيبعمل ز قومي -13

 .نيجيعمل لرفع كفاءة الخر وورش دورات
 االلتحاق بها. ليوتسه ايببرامج الدراسات العل نيجيالخر ةيلجنة لتوع ليبتشك قومي -14
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -15

 شروط شغل الوظيفة:
 ئةيالب ةيلشئون خدمة المجتمع وتنم ةيالكل ليمن وك حيبترش ةيمن قبل مجلس الكل نيعي

 .عضو هيئة تدريس عامل في درجة استاذ مساعد فما فوقها -1
 .سجله خالى من الجزاءات او لفت النظر -2
 .لديه القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين -3
 .لديه مهارات حسن االدارة -4

 الخريجينوحدة متابعة  -3
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 يسعي نحو التحسين والتطوير المستمر. -5
 والعمل الجادمشهود له بالمصداقيه واإللتزام  -6

 لديه خبرة في التعاون مع الخريجين وعلي دراية بسوق العمل  -7
 حاصل علي دورات تاهلية في مجال االدارة والتواصل الفعال والتنمية البشرية -8

يرشح من قبل وكيل الكلياة لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة وبموافقاة مجلاس الكلياة 
 اخر.لمدة عامين قابلة للتجديد او ترشيح عضو 

 وحدة متابعة الخريجين مدير نائب اسم الوظيفة:
بمساعدة مدير الوحدة في تصريف امور الوحدة  فةيتختص هذه الوظو الوصف العام:

 .وتنفيذ قرارات مجلس االدارة

 الواجبات والمسئوليات:
يتولي تصريف اماور الوحادة وادارة االعماال فاي اطاار سياساات وقارارات مجلاس  -1

 االدارة 
 يوكل اليه من اعمال ادارية من قبل مدير الوحدة.يقوم بما  -2
 القيام بمهامه كاحد اعضاء وحدة متابعة الخريجين. -3

 شروط شغل الوظيفة:
 ئةيالب ةيلشئون خدمة المجتمع وتنم ةيالكل ليمن وك حيبترش ةيمن قبل مجلس الكل نيعي

 .عضو هيئة تدريس عامل -1
 .سجله خالى من الجزاءات او لفت النظر -2
 القدرة على التواصل الفعال مع اآلخرينلديه  -3
 واالمانة والحيادية. مشهود له بالمصداقيه واإللتزام والعمل الجاد -4

 لديه خبرة في التعاون مع الخريجين وعلي دراية بسوق العمل  -5
 حاصل علي دورات تاهلية في مجال االدارة والتواصل الفعال والتنمية البشرية -6
 

لشائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة وبموافقاة مجلاس الكلياة يرشح من قبل وكيل الكلياة 
 لمدة عامين قابلة للتجديد او ترشيح عضو اخر.

 

  قسم متابعة الخريجين اسم الوظيفة: سكرتارية
 ةبطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلي 

 
 

 

 مشروعات البيئةقسم  -4
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 وحدة ادارة االزمات والكوارثاسم الوظيفة: مدير 
يتولي تصريف امور الوحدة وادارة شئونها الفنية في اطار سياسات  الوصف العام:

 .وقرارات مجلس االدارة

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -1

 البيئة.
 وفقا لإلطار الزمنى للخطة التنفيذية للوحدة. االشراف على سير العمل بالوحدة -2
خدمة المجتمع وتنمية تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير لوكيل الكلية لشئون  -3

 البيئة.
 .الوحدة  ألنشطةاعداد الخطة الثانوية  -4
  .اعداد التقرير السنوى عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل -5
 .اقتراح االستعانة بذوى الخبرة لتنفيذ بعض المهام التى تدخل فى اختصاص الوحدة -6
 .ق صالح العمل بالوحدةبما يحق ةالالئحاقتراح تعديل بعض بنود  -7
 عرض تقرير تقييم اداء الوحدة الدورى على مجلس ادارة الوحدة ومجلس الكلية. -8
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -9

 شروط شغل الوظيفة:
 عضو هيئة تدريس بدرجة استاذ مساعد علي االقل. -1
 التمتع بالنزاهة والشفافية وعدم تعرضه ألي مساءلة قانونية. -2
 الطيبة والتعاون مع اعضاء هيئة التدريس. العالقات -3
 التوجيه وقيادة األفراد .اإلدارة والقدرة علي  -4
 التخطيط و المتابعة.والتفكير اإلبداعي  -5
 محفز ذاتيا النجاز المهام في وقتها بكفاءة عالية . -6
 القدرة علي التصرف المتزن في أوقات األزمات . -7
 لديه مهارة التواصل الفعال مع اآلخرين. -8
ل على دورات تأهيلية مثل دورات فى :مجال األمن والسالمه ، ادارة األزمات حص -9

 .....الكوارث ، األمن الصناعى، وغيرها

 

 وحدة ادارة األزمات والكوارث
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يرشح مدير الوحدة بقرار من مجلس الكلية ويشغل منصب مدير الوحدة لمدة عامين  
 قابله للتجديد بناءا على قرار مجلس الكلية او ترشيح عضو آخر

 وحدة ادارة االزمات والكوارثمدير نائب اسم الوظيفة: 
تصريف امور الوحدة وادارة شئونها الفنية في  يساعد مدير الوحدة في .الوصف العام:

 .اطار سياسات وقرارات مجلس االدارة

 الواجبات والمسئوليات:
يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -1

 البيئة.
 وفقا لإلطار الزمنى للخطة التنفيذية للوحدة. االشراف على سير العمل بالوحدة -2
تنفيذ قرارات المجلس وتقديم التقارير لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -3

 البيئة.
 .الوحدة  ألنشطةاعداد الخطة الثانوية  -4
  .عن سير العمل اعداد التقرير السنوى عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التى تقدم -5
 .اقتراح االستعانة بذوى الخبرة لتنفيذ بعض المهام التى تدخل فى اختصاص الوحدة -6
 .بما يحقق صالح العمل بالوحدة ةالالئحاقتراح تعديل بعض بنود  -7
 عرض تقرير تقييم اداء الوحدة الدورى على مجلس ادارة الوحدة ومجلس الكلية. -8
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -9

 شروط شغل الوظيفة:
 عضو هيئة تدريس بدرجة استاذ مساعد علي االقل. -1
 التمتع بالنزاهة والشفافية وعدم تعرضه ألي مساءلة قانونية. -2
 العالقات الطيبة والتعاون مع اعضاء هيئة التدريس. -3
 القدرة علي التخطيط و المتابعة . -4
 القدرة على الحوار وعرض األفكار. -5
 القدرة على التحليل.التفكير االبداعى و  -6
 القدرة علي التصرف المتزن في أوقات األزمات . -7
 لديه مهارة التواصل الفعال مع اآلخرين. -8
حصل على دورات تأهيليه مثل دورات فى :مجال األمن والسالمه ، ادارة األزمات  -9

 والكوارث ، األمن الصناعى، وغيرها.....

 رثاعضاء وحدة ادارة االزمات والكوااسم الوظيفة: 
يتم اختيار اعضاء هيئة التدريس لعضوية مجلس االدارة طبقا  .الوصف العام:

لترشيحات من االقسام العلمية ليتولوا تنفيذ االنشطة الفنية الخاصة بإدارة االزمات 
 والكوارث وفقا لإلطار الزمنى المعتمد.
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 الواجبات والمسئوليات:
 دراسة األزمة وتشخيصها بشكل فوري وسريع . -1
 خطة عمل سريعة لمواجهة األزمة والتعامل معها .إعداد  -2
 الحد من فرص تصاعد األزمة . -3
 سرعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة أثناء تنفيذ الخطة . -4
 رفع التقارير أوال بأول لعميد الكلية أو من يفوضه إلدارة األزمة . -5
األمن  تأهيل مجتمع الكلية للتعامل مع األزمات والكوارث وإتباع اجراءات -6

 والسالمة بالكلية.
 .المساعدة في تنفيذ المهام الموكلة الي اللجان الفنية التابعة للوحدة كال فيما يخصه -7

 شروط شغل الوظيفة:
 عضو هيئة تدريس او من الهيئة المعاونة. -1
 الوالء واالنتماء للكلية . -2
 المهارة والقدرة علي التدخل السريع والناجح في األزمة. -3
علي التفكير الموضوعي والبعد عن االنفعال أو التأثير النفسي الهدوء والقدرة  -4

 والعاطفي أمام أحداث األزمة .
االلتزام التام بتنفيذ كافة المسئوليات المنوطة بالفريق أيا كانت المخاطر التي نكتنفها  -5

. 
 اللياقة اإلدارية والخبرة في التعامل مع األزمات . -6
 ية.حسن اإلتصال والتواصل مع مجتمع الكل -7

 مدير الصيانةاسم الوظيفة: 
 ادارة الصيانةبطاقة الوصف مع  
 
 
 

 
 وحدة نظم المعلوماتاسم الوظيفة: مدير 

تختص هذه الوظيفة باالشراف على كافة االعمال المتعلقة باالحصاء  الوصف العام:
 والمعلومات بالكلية.   

 الواجبات والمسئوليات:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف العام -1

 .وتنمية البيئة

 وحدة نظم المعلومات
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 وتوجيههم ومتابعة اعمالهم. لوحدةاالشراف على العاملين با -2
 متابعة عمل الشبكة الداخلية بالكلية. -3
 اعداد التقارير الدورية عن كفاءة الشبكة واالعطال ومعدل االستخدام. -4
 الفيروساتالتاكد من تحميل وعمل البرامج االصلية ومضادات  -5
البيانات ونشر االشراف على اعمال تجميع وتسجيل وتنظيم وفهرسة وتبويب -6

والمعلومات واالحصاء والوثائق والبرامج بالكلية بطريقة يسهل الحصول عليها 
 واالستفادة منها.

القيام بالتوسعات المطلوبة لشبكة الكلية السلكية والالسلكية بالتنسيق مع شبكة  -7
 الجامعة.

 لي الصيانة الدورية الجهزة الحاسب وملحقاتها.االشراف ع -8
 جمع ونشر اخبار الكلية. -9

واالبالغ عن مشاكل نظم  تقديم الدعم الفني لمستخدمي نظم االدارة االلكترونية -10
 .االدارة االلكترونية ومتابعة حلها

 اعداد تقارير دورية عن كفاءة العمل في نظم االدارة االلكترونية  -11
دريس والهيئة المعاونة علي استخدام المقررات االلكترونية تدريب اعضاء هيئة الت -12

 مع تفعيل استخدامها.
االشراف على توفير البيانات والمعلومات الالزمة لعملية دعم واتخاذ القرار  -13

 بالكلية في كافة مراحلها.
 االشتراك في اعمال التطوير االلكتروني بالكلية. -14
الوحدات واألقسام من أنظمة المعلومات بالتنسيق مع  الوحدةتحديد احتياجات  -15

  بالكلية األخرى األكاديمية واالدارية
إعداد المواصفات الفنية الالزمة لشراء األجهزة والبرمجيات، وتصميم األنظمة التي  -16

 في مجال تقنية المعلومات،  الوحدةتلبي احتياجات 
متابعة التطبيق المالئم ألنظمة المعلومات، والتأكد من تلبيتها الحتياجات ومتطلبات  -17

 . الوحدة
وخطة تنفيذ هذه اإلستراتيجية، ومتابعة  للوحدةإعداد استراتيجية نظم المعلومات  -18

التطورات في مجال الحاسب اآللي، والتوصية باقتناء ما يتناسب مع احتياجات 
 العمل. 

معلومات فاعله وموثوق بها ومرنة، ومراقبة ومتابعة إدامة  نظمئة تطوير وإدامة بي -19
أجهزة الحاسب واألنظمة عن طريق الصيانة الوقائية والعالجية، ومتابعة تنفيذ 

 عقود الصيانة مع شركات متخصصة. 
وضع وتحضير البرامج التدريبية للموظفين على أنظمة المعلومات بحسب متطلبات  -20

 العمل. 
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 ند اليه من اعمال اخري مماثلة.القيام بما يس -21

 شروط شغل الوظيفة:
 عضو هيئة تدريس عامل. -1
 التمتع بالنزاهة والشفافية وعدم تعرضه ألي مساءلة قانونية. -2
 .افراد مجتمع الكلية العالقات الطيبة والتعاون مع -3
 التوجيه وقيادة األفراد .اإلدارة والقدرة علي  -4
 التخطيط و المتابعة.والتفكير اإلبداعي  -5
 محفز ذاتيا النجاز المهام في وقتها بكفاءة عالية . -6
 لديه مهارة التواصل الفعال مع اآلخرين. -7
تنفيذ وتصميم  -لحاسب االليحصل على دورات تأهيلية مثل دورات فى :مجال ا -8

 ......وغيرها البرمجيات

 اسم الوظيفة: أخصائى إحصاء
 االحصائية. يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام باالعمال الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 .وحدة نظم المعلوماتيعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير  -1
 تصميم االستمارات والنماذج الخاصة بتجميع البيانات . -2
متابعة جمع وتسجيل البيانات االحصائية وتبويبها وفهرستها وتحليلها واستخالص  -3

 نية .النتائج وجدولتها وعمل الرسوم البيا
 تنفيذ تعليمات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء . -4
اعداد التعليمات الفنية الخاصة بكيفية استيفاء البيانات وتدوينها في االستمارات  -5

 والنماذج .
 دراسة المشاكل الفنية للعمليات االحصائية واقتراح الحلول المناسبة لها. -6
 رفعها الي المسئولين.إعداد التقارير الخاصة باعمال االدارة و -7
حصر وترتيب وتسجيل البيانات االحصائية عن االمكانيات البشرية والمادية بكليات  -8

 ووحدات الجامعة.
إعداد التعاريف واجراء المراجعة الميدانية والمكتبية والحسابية بغرض تالفي  -9

 االخطاء.
المختلفة حفظ البيانات االحصائية في صورة تسمح باجراء التحليالت االحصائية  -10
 لها.
إعداد الكتب والنشرات والدوريات التي تحتوي على البيانات والمعلومات  -11

 االحصائية.
 القيام بما يسند اليه من اعمال أخرى مماثلة. -12
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 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 األدنى مباشرة.قضاء مدة بينية مناسبة في وظيفة من الدرجة  -2
 اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الجامعة في مجال العمل بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

وتشمل: ) معمل التجهيزات  ذات الطابع الخاص اتوحداسم الوظيفة: مدير 
مركز تصميم وتكنولوجيا  -معمل اختبارات الزجاج -الرطبة للمنسوجات

 المطبعة( -الوحدة االنتاجية لالثاث -المنسوجات
تنظيم استخدام اإلمكانيات تختص هذه الوظيفة باالشراف على  الوصف العام:

والخبرات الفنية والمعملية والعلمية بالكلية للتفاعل مع االحتياجات الفنية التطبيقية الحالية 

 ذات الطابع الخاصوحدات 

تنمية الموارد الذاتية والبشرية قسم  -5

 والتسويق
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بها واالشراف علي سير العمل بالوحدة لجامعة والمجتمع المحيط للكلية وا والمستقبلية
 فنيا واداريا وماليا.

 الواجبات والمسئوليات:
تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية يعمل شاغل الوظيفة  -1

 البيئة.
دارة واستخدام وتفعيل إمكانيات الكلية المعملية والفنية عند التعامل مع المجتمع ا -2

  خارج نطاق العملية التعليمية
توثيق الروابط بمراكز اإلنتاج والخدمات فى المجتمع المحيط للتعرف على  -3

 ت الفنون التطبيقية والتشكيليةاحتياجاته فى مجاال
 إبتكار وتطوير األعمال الفنية فى مختلف مجاالت الفنون التطبيقية والتشكيلية  -4
الترويج لمنتجات المركز الخدمية واإلنتاجية باستخدام أساليب التسويق القانونية  -5

 اإلدارية المتعارف عليها 
الفنون التطبيقية  العمل كبيت خبرة لتقديم االستشارات الفنية فى مجاالت -6

 والتشكيلية 
التصميم واإلنتاج واإلشراف على التنفيذ فى كافة مجاالت الفنون التطبيقية  -7

 والتشكيلية
نشر الوعى الفنى والعمل على رفع درجة التذوق الفنى للمواطنين فى األنشطة  -8

الفنية التطبيقية المختلفة عن طريق طبع كتيبات عن فنانى الجامعة المتميزين ، 
ً و   . عمل مستنسخات من األعمال الفنية المتميزة لهم وتسويقها داخلياً وخارجيا

قد دورات تدريبية بالداخل والخارج فى المجاالت الفنية والعلمية المختلفة بالفن ع -9
 التطبيقى والتشكيلى لرفع الكفاءة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

والتقنية ، لمعالجة مختلف المشكالت تقديم الخدمات التصميمية اإلنتاجية والمعملية  -10
 .فى مجاالت الفنون التطبيقية ، ووضع المواصفات الفنية لها داخل وخارج الجامعة

 االشراف علي سير العمل بالوحدة فنيا واداريا وماليا -11
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس االدارة بما يحقق كفاءة االداء. -12
 رئيس مجلس االدارة.اعداد مقترح الهيكل التنظيمي وعرضه علي  -13
 ترشيح المراقب المالي واالداري ومن ينتمون للوحدة من اعضاء . -14
 اعداد التقارير الدورية عن الوحدة. -15
االشراف علي اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي والمركز المالي للعرض  -16

 علي الجهات المختصة
لعرض علي مجلس اقتراح االستعانة بالخبراء والعمالة وتحرير عقود العغمل ل -17

 االدارة.
 اقتراح ابرام العقود المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغير. -18
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 اعتماد مستندات الصرف ماليا واداريا. -19
عرض التقرير الدوري متضمنا المركز المالي من حيث االيرادات والمصروفات  -20

 وخالفه.
 أي اختصاصات اخري يفوض فيها من قبل رئيس مجلس االدارة. -21
 الوحدة مهام مدير الوحدة في حالة غيابه.تولي نائب مدير  -22

 شروط شغل الوظيفة:
 .عامل عضو هيئة تدريس -1
 التمتع بالنزاهة والشفافية وعدم تعرضه ألي مساءلة قانونية. -2
 .واالداريين العالقات الطيبة والتعاون مع اعضاء هيئة التدريس -3
 التوجيه وقيادة األفراد .اإلدارة والقدرة علي  -4
 التخطيط و المتابعة.والتفكير اإلبداعي  -5
 محفز ذاتيا النجاز المهام في وقتها بكفاءة عالية . -6
 لديه مهارة التواصل الفعال مع اآلخرين. -7
 مشهود له بالمصداقية وااللتزام والعمل الجاد. -8
 حاصل علي دورات تدريبية في مجال تنمية الموارد الذاتية. -9

مناصب ادارية اخري بقرا من  يعين من بين اعضاء هيئة التدريس الذين ال يشغلون اية
 رئيس الجامعة لمدة عام قابلة للتجديد.

 

 اسم الوظيفة: أخصائي عالقات عامة
  بطاقة الوصف مع بطاقات وظائف إدارة العالقات العامة

 وحدة ذات الطابع الخاصاسم الوظيفة: سكرتارية 
 بطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلية 
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 وحدة التدريباسم الوظيفة: مدير 

يعين مدير وحدة التدريب بالكلية  بقرار من عميد الكلية وموافقة مجلس  :الوصف العام
الكلية ووكيل الكلية عميد يخضع إلشراف و الكلية لمدة عامين متتاليين قابلين للتجديد.

كافة أعضاء الجهاز اإلداري والعاملين  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشرف على
 بالوحدة

 الواجبات والمسئوليات:
، وتقدير الموازنة السنوية في ضوء احتياجات الوحدةوضع الخطة السنوية لعمل  -1

 خطط التدريب الدورية. المركز من الكوادر البشرية والتسهيالت التدريبية، واعتماد 
 ،  الوحدةمتابعة تنفيذ برامج العمل المتعلقة بأهداف واستراتيجية  -2
 ةيداخل الكل بيوالتدر ريبنشر ثقافة التطو قومي -3
 .دةيإعداد كوادر مدربة جد المشاركة فى  -4
قابلة  ةيبيمن خالل وضع خطة تدر ةيبيالتدر اجاتياالحت ديتحد المشاركة فى  -5

 .ذيللتنف

 التدريبوحدة 



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   97 

 

 .ةيبيوضع قائمة بالبرامج التدرالمشاركة فى  -6
 .ةيبيالبرامج التدر ذيلتنف ةيبيالمهارات التدر هميلد نياالستعانة بمدربالمشاركة فى  -7
 .نيالمشارك ليوتسج ةيبياإلعالن عن انعقاد البرامج التدرالمشاركة فى  -8
 .نيالمشارك نيمحفز للمتدرب بييالعمل على خلق مناخ تدرالمشاركة فى  -9

 .بيبوحدة التدر بيوالتدر ريومتابعة خطط التطو ريإعداد التقارالمشاركة فى  -10
 تميالتي س بييوالمحتوى التدر نيللمدرب ميالتقو رييمبادئ ومعا حيبتوض قومي -11

 .بيالتدر بعد االنتهاء من قهايتطب
 للدورة. ذييالتنف قيوالفر نيللمدرب مينتائج التقو ليبتحل قومي -12
التدريبية ومخرجاتها في سوق  اثر البرامج و بينتائج التدر ميوتقو اسيبق قومي -13

 العمل المحلي
 .ةيوعلى الوحدات المختلفة بالكل نيعلى المتدرب بيبمتابعة أثر التدر قومي -14
اإلشراف على االختبارات ومراقبة إدارتها، وتحليل نتائجها، واتخاذ اإلجراءات  -15

 .حيحيةالتص
 .ة ظاهرة التغيبالمتدربين، ومعالج انتظام حضورضبط  -16
تقييم البرامج التدريبية وتحديد ومعالجة نقاط الضعف، وتعزيز مواطن القوة فيها،  -17

 وتحسين مخرجاتها.  ها،تطويروالعمل على 
اقتراح واإلشراف اإلداري والفني على المرؤوسين، وتقييم أدائهم وإنجازاتهم،  -18

  معارفهم وتنمية قدراتهم. البرامج الكفيلة برفع مستوى

 .فى الوحدة تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السالمة والصحة المهنية والعامة -19
 القيام بما يسند اليه من اعمال اخري مماثلة. -20

 شروط شغل الوظيفة:
 عضو هيئة تدريس بدرجة استاذ مساعد علي االقل. -10
 التمتع بالنزاهة والشفافية وعدم تعرضه ألي مساءلة قانونية. -11
 .واالداريين والتعاون مع اعضاء هيئة التدريسالعالقات الطيبة  -12
 التوجيه وقيادة األفراد .اإلدارة والقدرة علي  -13
 التخطيط و المتابعة.والتفكير اإلبداعي  -14
 محفز ذاتيا النجاز المهام في وقتها بكفاءة عالية . -15
 لديه مهارة التواصل الفعال مع اآلخرين. -16
 د الخطط...في مجال التدريب واعداحصل على دورات تأهيلية  -17

 التدريبوحدة اسم الوظيفة: سكرتارية 
 بطاقة الوصف مع سكرتارية عميد الكلية 
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 اسم الوظيفة: سكرتيرة القسم العلمى

  بطاقة الوصف مع مكتب عميد الكلية

 اسم الوظيفة: أخصائى معمل
 والورش المعامل قسمبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: فنى معمل
 والورش المعامل قسمبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: محضر معمل
 والورش المعامل قسمبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: عامل معمل
 والورش المعامل قسمبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: عامل خدمات ممتاز
 بطاقة الوصف مع الخدمات المعاونة

  

  باألقسام العلمية اإلداريةوظائف التوصيف سابعا: 
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 إدرة الشئون المالية قسممدير  اسم الوظيفة:

 ة الثانيةالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ، الدرج
قمة وظاائف الشائون المالياة بالكلياة وتخاتص هاذه  ىتقع هذه الوظيفة عل الوصف العام:

 الوظيفة باإلشراف علي جميع األعمال المتعلقة بالشئون المالية بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص )أمين الكلية(. -1
 أعمالهم.االشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة  -2
 اعداد المركز المالي لالعتمادات المالية. -3
اعداد كافة التقارير الدورياة والسانوية علاي نشااط الشائون المالياة بالكلياة وعرضاها  -4

 علي المسئولين.
 الرد علي المناقصات المالية واالشراف علي سالمة كافة التصرفات المالية بالكلية. -5
 لكلية.المالية لمستندات اللكافة  المبدئية متابعة اتخاذ إجراءات المراجعة -6
 لحساب الختامي للكلية.ااالشتراك في إعداد  -7
 رة الجامعة.امتابعة إجراءات طلب التعزيزات الخارجية من اد -8
 االشتراك في إعداد بيان المنصرف الشهري. -9

 االشتراك في اللجان المالية وفق ماتراه السلطة المختصة. -10
 أمينات وأي مبالغ أخرى طبقا للوائح المالية. متابعة تحصيل الرسوم الجامعية والت -11
 متابعة أعمال الخزينة والجرد الدوري لها. -12
متابعة الرد على استفسارات الوحدة الحسابية واستكمال ما تراه من مالحظات على  -13

 مستندات الصرف.
اإلشااراف علااى اسااتالم كافااة المسااتندات والمستخلصااات الماليااة ماان وحاادات الكليااة  -14

 أكد من استيفاء جميع البيانات بالمستندات.المختلفة والت
اإلشراف على إمساك سجالت مراقباة اساتهالك وقاود المركباات والميااة والكهربااء  -15

 والبريد والهاتف وغيرها.

 الشئون المالية قسم -1

اً: توصيف وظائف اإلدارات التابعة المين ثامن
 الكلية
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 متابعة توريد المتحصالت للبنك في المواعيد المحددة. -16
 .بالكلية المالية التصرفات كافة سالمة واإلشراف على المالية المناقضات على الرد -17
 وعرضها بالكلية المالية الشئون نشاط على والسنوية الدورية التقارير إعداد كافة  -18

 .المسئولين على
 .بالكلية لالعتمادات المالي إعداد المركز  -19
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -20

 شروط شغل الوظيفة:
 العمل.مؤهل تجارى عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
لديه خبرة في اعداد مشروع موازنة الكلية والحساب الختامي ومراجعة استمارات  -4

 الصرف والدفاتر الحسابية.
الرقابية بالجامعة لديه خبرة في التعامل والرد علي المناقصات المالية من االجهزة  -5

 والدولة.
لديه خبرة في باحكام القوانين واللوائح المالية واعمال المصروفات والمعاشات  -6

 والمكافات ومراجعة كشوف البنوك والتسويات واعداد التقارير وتحليلها .
 لديه مهارات التواصل وتنظيم العمل وقدرة علي التخطيط. -7

 اسم الوظيفة: محاسب
 ذه الوظيفة بالكلية وتختص بالقيام بأعمال الموازنة والحسابات. تقع ه الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس المختص. -1
 تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم العمل. -2
 االشتراك في إعداد مشروع الموازنة والتسويات المالية. -3
 على مناقضات الجهات الرقابية.االشتراك في إعداد الرد  -4
 االشتراك في اللجان التي تقتضيها طبيعة العمل. -5
القياااام  باألعماااال الحساااابية الخاصاااة بالقياااد بالااادفاتر وصااارف المساااتحقات وإعاااداد  -6

 الحسابات الدورية.
مراجعااة جميااع مصااروفات الموازنااة وكافااة االسااتحقاقات وحساااب البنااك المركاازي  -7

 والبنوك األخرى.
 فة العمليات المحاسبية المتعلقة بالتأمين والضرائب وغيرها.القيام بكا -8
 القيام بما يسند إليها من أعمال أخرى. -9

 شروط شغل الوظيفة:
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 .هل تجارى عالي مناسبمؤ -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -1
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح -2

 اسم الوظيفة: كاتب شئون مالية 
تقااع هااذه الوظيفااة بالشاائون الماليااة بالكليااة وتخااتص باألعمااال الماليااة  الوصااف العااام:

 المختلفة.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 متابعة توجيه الوارد والصادر لإلدارة. -2
 القيد في الدفاتر المالية المحولة لإلدارة. -3
ومتابعاااة مصاااروفات البااااب األول ) األجاااور والمكأفاااات ( وبااااقي أباااواب مراجعاااة  -4

 الموازنة.
 إمساك دفاتر الشيكات وضبط حساباتها. -5
 االشتراك في بحث الموضوعات التي تتصل بعمله وإعداد المذكرات الخاصة بها. -6
 االشتراك في إعداد مشروع الموازنة. -7
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -8

 ة:شروط شغل الوظيف
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط بجانب توافر الخبرة. -2
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -3
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -4

 ف ااسم الوظيفة : صر
تقااع هااذه الوظيفااة بخزينااة الكليااة وتخااتص بمتابعااة أعمااال الصاارف  الوصااف العااام:

 والخزينة.

 والمسئوليات:الواجبات 
 العمل تحت اإلشراف العام من الرئيس المختص. -1
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية. -2
 إتخاذ إجراءات صرف الشيكات الخاصة بالمرتبات واألجور وغيرها. -3
 صرف المرتبات واألجور والمكأفات للمستحقين.  -4
اذ إجاااراءات التساااوية القياااام باألعماااال المتعلقاااة بالسااالف المساااتديمة والمؤقتاااة وإتخااا -5

 واالستعاضة.
 متابعة أعمال القيد بالسجالت الخاصة بأعمال الخزينة. -6
 طبقا للوائح المالية. الماليةمتابعة جرد العهد والنقود واألوراق  -7
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 من أعمال. القيام بما يسند إليه -8

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط بجانب توافر الخبرة. -1
 بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.قضاء مدة  -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 صراف مساعد اسم الوظيفة : 
بمسلعدة الصراف فيما يسند اليه  تقع هذه الوظيفة بخزينة الكلية وتختص الوصف العام:

 .من اعمال

 الواجبات والمسئوليات:
 المختص.العمل تحت اإلشراف العام من الرئيس  -1
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المالية. -2
 متابعة أعمال القيد بالسجالت الخاصة بأعمال الخزينة. -3
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -4

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط بجانب توافر الخبرة. -4
 لترقية.قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند ا -5
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -6
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 الدرجة الثانية.-المجموعة النوعية للوظائف المكتبية

 ويتبـع هذه االدارة خمسة أقسام وهى:
) قسم شئون العاملين، قسم شائون أعضااء هيئاة التادريس، قسام االساتحقاقات، وقسام 

 األرشيف ، ومعاون الكلية ويرأسهم جميعا مديرقسم الموارد البشرية(.

 قسم الموارد البشريةاسم الوظيفة: مدير 
تقااع هااذه الوظيفااة علااي قمااة وظااائف الشاائون اإلداريااة بالكليااة وتخااتص الوصااف العااام: 
 باإلشراف عليها.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من أمين الكلية.  -1
واعداد التقارير الدورياة  أعمالهماإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة  -2

 .عن نشاط الشئون االدارية بالكلية وعرضها علي المسئولين
 إبداء الرأى في جميع المشاكل المتعلقة بشئون األفراد ) كادر عام، كادر خاص(. -3
متابعااة تطبيااق وتنفيااذ الاانظم والقواعااد والقاارارات واألواماار المتعلقااة بشاائون األفااراد  -4

 رات األجور والمكافآت وغيرها.ومتابعة تحرير استما
متابعااة تنفيااذ نظااام تسااجيل البريااد الااوارد والصااادر وحفااظ الوثااائق المختلفااة والقيااد  -5

 بالسجالت والكروت والبطاقات والنماذج الالزمة لذلك.
متابعااة تنفيااذ نظااام الحضااور واإلنصااراف للعاااملين بالكليااة وتنظاايم أعمااال الخاادمات  -6

 المعاونة.
رت الذمااة الماليااة ألعضاااء هيئااة التاادريس والعاااملين بالكليااة متابعااة اسااتيفاء إقاارا -7

 وغيرها من النماذج واإلقرارات.
 اإلشراف على تجميل مبنى الكلية من الداخل والخارج والحدائق الملحقة به. -8
 .لعضويتها يندب التي اللجان اإلشراف على -9

 .المسئولين على وعرضها بالكلية االدارية الشئون نشاط عن الدورية إعداد التقارير -10
 االشراف على قيام افراد القسم بما يلى: -11

 بالتوقيعات المتخصص الموظف من الموظفين بغياب اخطارات استالم 
 .يوميا

 يوميا واالعتبارية العارضة األجازات  تضيف. 

 األجازات  حصر سجل في السابقة األجازات  حصر. 

 حين حده على موظف بكل خاص سجل في االعتبارية األجازات  حفظ 
 .األجازات  على التفتيش عند عليه االطالع او وقت اي في اليه الرجوع

 قسم الموارد البشرية -2



جامعة  -كلية الفنون التطبيقية  – التوصيف الوظيفيدليل                        
 حلوان

 

2016 

 

 2016-2015وحدة ضمان الجودة   104 

 

 على شهر لكل العارضة بملف خاص ملف في العارضة األجازات  حفظ 
 .حده

 مع شهر لكل بالتأمين خاص ملف في الصحية الناحية خطابات حفظ 
 .شهر كل خطابين من اكثر على يحصل ال الموظف ان مراعاة

 سبع كل واحتساب األذونب خاص دفتر في وقيدها الشخصية األذون حفظ 
 في خصم او والعارضة االعتبارية األجازات  من خصم بيوم ساعات

 وقيدها السابقة االعوام من رصيد او عارضة او اعتباري يوجد ال حالة
 .األذونب الخاص الدفتر في

 خالل للموظف المتبقية االعتبارية األجازات  حصر استمارات عمل 
 .العام

 يوم من به الخاصة األجازات  له تجمع المعاش على الموظف خروج عند 
 من عليها حصل التي األجازات  وخصم المعاش سن حتى العمل استالم
 بالرصيد استمارة عمل ويتم المعاش على خروجه حتى تعينه تاريخ

 .المتبقي

 خروجه بعد لصرفها السابقة األجازات  من شهور 4 بتجميع خطاب عمل 
 .له المتبقي الزمن من شهور 4 ال خصم ذلك وبعد مباشرة المعاش على

 بالتوقيعات المتخصص الموظف من العمال بغياب اخطارات استالم 
 .يوميا

 اليومي واإلخطار األجازات  حصر سجل في األجازات  رصد. 

 الملفات في وحفظها والمرضية واالعتبارية العارضة األجازات  تضيف 
 .االساسية

 ملف في الصحي التأمين خطابات حفظ. 

 حفظها مع سنويا إلى الجامعة وإرسالها العمال لجميع الكفاية تقارير عمل 
 .الجامعة من اعتمادها بعد األساسية بالملفات

 سنويا للعمال الشخصية العالوات عمل. 

 أجازات رصيد ليكون المتبقية االعتبارية األجازات  حصر استمارة عمل 
 .سنويا عام لكل

 األساسي بالملف أخرى مرة حفظها ثم ج 134 استمارة استيفاء. 

 عامل لكل األساسية بالملفات المتغيرة االجور بطاقات حفظ. 

 أربعة الصندوق، وحساب الصحي، وخطاب التأمين استمارات عمل 
 .للمعاش محال عامل لكل الطرف وإخالء شهور

 القيام بما يسند إليه من أعمال. -12
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 شروط شغل الوظيفة :
)  مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجاال العمالعالي او متوسط مؤهل  -1

شئون اعضااء هيئاة تادريس( وكافاة االعماال المتعلقاة باحتسااب االجاور  -شئون عاملين
 .والمكافات

 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية المتاحة بنجاح.  -3
ديااه خباارة فااي اعااداد المااذكرات وفهاام احكااام القااوانين وتنفيااذ اللااوائح والقاارارات ل -4

 المتعلقة بالعاملين واعضاء هيئة التدريس وكذلك اعداد التقارير الدورية والسنوية.
 لديه القدرة علي االتواصل والتوجيه الدائم للعاملين ورفع مستوي ادائهم. -5

 إداريةشئون  أولاسم الوظيفة: كاتب 
 مور المكاتبات والتسجيل.ايكل ما يتعلق ب تختصالوصف العام: 

 الواجبات والمسئوليات:
 إعداد المذكرات والمكاتبات وفقاً لقوانين اللوائح والتعليمات -1
 السجالت وتصميم النماذج الالزمة الستخراج البيانات منها استيفاء -2
 إعداد مسودة القرارات والتقارير -3
والتأشاااير بهاااا فاااى الساااجالت وإعاااداد البياناااات  توالقااارارا األوامااارمتابعاااة اساااتالم  -4

 عنها اإلحصائية
 واستخراج بيان عن الموضوعات والوارد الصادرتسديد دفاتر  -5
 مماثلة أخرى أعمالمن  إليهالقيام بما يسند  -6

 شروط شغل الوظيفة :
 مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل.متوسط مؤهل  -1
 مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.قضاء مدة بينية  -2
 اجتياز البرامج التدريبية المتاحة بنجاح.  -3
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    اسم الوظيفة: رئيس قسم شئون العاملين بالكلية

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف قسم شئون العاملين بالكلية، وتختص  الوصف العام:
االشراف على تسيير و‘ بمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بشئون العاملين بالكلية

بشأن جميع االمور الخاصة بالعاملين من أجور ومكافات وأجازات وتسليم امور الكلية 
 العمل وأخالء الطرف

 الواجبات والمسئوليات:
قساام المااوارد اليشاارية وامااين يخضااع شاااغل هااذه الوظيفااة تحاات التوجيااه العااام لمدير -1

 .الكلية
 يشرف على العاملين بالقسم وتوجيههم ومتابعة اعمالهم. -2
المسائل المتصلة بشئون العااملين وتقاديم اقتراحاات وتوصايات لحال يبدى الرأي في  -3

 مشاكلها.
يتاااابع تنفياااذ القاااوانين والقااارارات واللاااوائح والتعليماااات المتصااالة باااالتعيين والنااادب  -4

واإلعااارة والنقاال والترقيااة والعااالوات والرواتااب أإلضااافية والجاازاءات والتسااويات 
 ألجازات والتجنيد.والمعاشات وضم مدة الخدمة وإنهائها ومنح ا

يتابع استيفاء كافة الوثائق والسجالت والدفاتر والنماذج واألوراق والملفات المتصالة  -5
 بشئون الخدمة للعاملين بالكلية. 

االشتراك في إعداد مشروع موازنة الوظائف والتعاون مع الجهات المختصة بشئون  -6
 الخدمة المدنية.

ومتابعااة تنفيااذ كاال مااا تصاادره هااذه يتعاااون مااع الجهااات المختصااة بشاائون الخدمااة  -7
 الجهات من تعليمات وتفسيرات متصلة بشئون األفراد.

تنميااة عالقااات طيبااة مااع أدرات شاائون العاااملين بالكليااات االخاارى وشاائون العاااملين  -8
 المركزية بالجامعة

، ىمع رفع تقارير عن سير العمل ألماين الكلياة، القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى -9
يههام وتحفيازهم وتنمياتهم، التعااون ماع كافاة مادير على المرؤوساين وتوجاإلشراف 

 اإلدارات واألقسام بالكلية

 شروط شغل الوظيفــة:
 مؤهل عال مناسب.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة.  -3

 اسم الوظيفة: باحث شئون أفراد

 نـون العامليـم شئـقس : أولً 
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تختص هذه الوظيفة بأعمال الدراسة والبحث وإبداء الرأي في المسائل  ف العام:الوص
 المتعلقة بشئون األفراد.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الشئون اإلدارية. -1
األفاراد )التعياين  متابعة البحث والدراسة وإبداء الرأي فاي المساائل المتعلقاة بشائون  -2

الناادب  االعااارات  التنقاال، العااالوات، الجاازاءات، التسااوية، المعاشااات، ضاام ماادد 
 الخدمة، األجازات، التجنيد(.

إتخااااذ االجااارءات الالزماااة والخاصاااة باساااتحقاقات العااااملين مااان الكاااادرين )العاااام  -3
والخاص( من تحرير استمارات مرتبات والحاوافز وأجار اضاافى ومكأفاات وخالفاه 

 بقا لقواعد الصرف.ط
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -4

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل . -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: مدخل بيانات 
 . وحدة نظم المعلومات مع بطاقاتبطاقة الوصف مع بطاقات 

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 
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 اسم الوظيفة: رئيس قسم شئون أعضاء هيئة التدريس 

يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من مدير إدارة الشئون  الوصف العام:
 اإلدارية، وتختص هذة الوظيفة باإلشراف على أعمال أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 الواجبات والمسئوليات: 
 االشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم. -1
اقتراح ووضاع الخطاط والبارامج التفصايلية المتعلقاة بشائون أعضااء هيئاة التادريس  -2

والعمل على تنفيذها، كاإلشتراك فى إعداد موازنة الوظائف ألعضاء هيئاة التادريس 
 ومعاونيهم.

جاراءات تعياين أعضااء هيئاة مراجعة إجاراءات اإلعاالن عان الوظاائف الشااغرة وإ -3
 التدريس ومعاونيهم.

متابعة إعداد كافة التقارير الدورية والسنوية المتعلقاة بشائون أعضااء هيئاة التادريس  -4
 بالكلية.

إبداء الارأى فاى جمياع المساائل المتصالة بشائون أعضااء هيئاة التادريس وكاذلك فاى  -5
وظاااات والخااادمات المساااائل المتعلقاااة بالتأميناااات والمعاشاااات والساااكرتارية والمحف

 الداخلية.
متابعااة تطبيااق الاانظم والقواعااد والقااررات واألواماار المتعلقااة بشاائون أعضاااء هيئااة  -6

التدريس، كمتابعة تنفيذ قرارات الندب والنقل والتجنيد واألجازات والعالج على نفقة 
 الدولة.

عاة متابعة تنفيذ نظام تسجيل البريد الاوارد والصاادر وحفاظ الوثاائق المختلفاة ومراج -7
 سجالت األحوال وملفات الخدمة ومتابعة إستيفائها.

متابعة إستيفاء إقرارات الذمة المالية ألعضاء هيئة التادريس بالكلياة وتنفياذ تعليماات  -8
 إدارة الكسب غير المشروع.

متابعة تجميع وإتخااذ إجاراءات نشار كافاة اللاوائح والفتااوى واألحكاام والمنشاورات  -9
 ضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعمل على تطبيقها.والقرارات المتعلقة بشئون أع

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -10

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 ة التدريسـاء هيئـون أعضـم شئـقس :اً ثاني
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  اسم الوظيفة: مدخل بيانات
 . وحدة نظم المعلومات بطاقة الوصف مع بطاقات
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 اسم الوظيفة: رئيس قسم االستحقاقات  

يعمل شاغل الوظيفاة تحات التوجياة العاام مان مادير الشائون االدارياة  ،  الوصف العام:
 وتختص هذة الوظيفة باإلشراف على أعمال االستحقاقات.

 الواجبات والمسئوليات: 
 ههم ومتابعة أعمالهم.االشراف على العاملين باإلدارة وتوجي -1
إعداد كشوف االستحقاقات من المرتباات واألجاور اإلضاافية والتشاجيعية )الحاوافز(   -2

 وإمساك السجالت المتعلقة بذلك.
 متابعة إعداد التسويات المالية الالزمة للعاملين عند ضم مدد خدمة أو خبرة علمية. -3
 فة العاملين.متابعة القيد في بطاقات األجور المتغيرة واستيفائها لكا -4
 تنفيذ القرارات المتعلقة باستحقاقات نتيجة تسوية أو تنفيذ أحكام قضائية نهائية.  -5
 إجراء تسويات الضرائب السنوية وتنفيذ قوانين الضرائب المعمول بها. -6
 إعداد اإلحصاءات الخاصة باألجور.  -7

 شروط شغل الوظيفة:
 مجال العمل.مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب الالزم لشغل الوظيفة بنجاح.  -3

 اسم الوظيفة: محاسب
 تقع هذه الوظيفة بالكلية وتختص بالقيام بأعمال الموازنة والحسابات.  الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 تحت التوجيه العام للرئيس المختص. يعمل شاغل هذه الوظيفة -1
 تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لألعمال المالية. -2
القياااام باألعماااال الحساااابية الخاصاااة بالقياااد بالااادفاتر وصااارف المساااتحقات وإعاااداد  -3

 الحسابات الدورية.
االشااتراك فااي إعااداد مشااروع الموازنااة العامااة للكليااة وكااذلك الخطااة االسااتثمارية  -4

 بعة تنفيذها بعد اعتمادها.زمتا
مراجعااة تحصاايل االيااارادات ومراقبااة ساااداد ارصاادة الحساااابات النقديااة ومراجعاااة  -5

 التسويات الخاصة بها.
مراجعااة جميااع مصااروفات الموازنااة وكافااة االسااتحقاقات وحساااب البنااك المركاازي  -6

 والبنوك األخرى.
 وغيرها.القيام بكافة العمليات المحاسبية المتعلقة بالتأمين والضرائب  -7

 اتــم الستحقاقــقس :ثالثاً 
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االشاااتراك فاااي إعاااداد الااارد علاااى مناقضاااات الجهااااز المركااازي للمحاسااابات وعلاااى  -8
 استفسارات الوحدة الحسابية.

 االشتراك في اللجان التي تقتضيها طبيعة عمله. -9
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى. -10

 شروط شغل الوظيفة:
 ال العمل.مؤهل تجارى عالي مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مج -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: باحث شئون افراد
 بطاقة الوصف مع بطاقات شئون العاملين.

 اسم الوظيفة: كاتب شئون مالية 
 بطاقة الوصف مع إدارة الشئون المالية.

 شئون اداريةاسم الوظيفة: كاتب 
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موظف ارشيفاسم الوظيفة: 
يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من مدير قسم الماوارد البشارية،  الوصف العام:

وتختص هذة الوظيفة تسيير امور الكلية بشأن جميع االمور الخاصة ببوستة ومراساالت 
 الكلية الرسمية.

 األرشيفم ــقس :اً رابع
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  الواجبات والمسئوليات
 أستقبال المراسالت وتسجيلها وأرسالها لألدارات المعنية بالكلية  -1
 تسجيل صادرات الكلية من المراسالت وأرسالها لألدارات الخارجية المختلفة -2
 األحتفاظ بدفاتر الصادر والوارد مسجال بها البيانات الالزمة -3
 التعامل مع هيئة البريد فيما يتعلق بمراسالت الكلية -4

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل متوسط مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز التدريب الالزم لشغل الوظيفة بنجاح.  -3
 

 
 
 وامين الكلية. وحدة التدريب بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 

 خامسًا: وحدة التدريب
 ) الجهاز الداري( 
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 اسم الوظيفة: معاون الكلية

تختص هذه الوظيفة باإلشراف على كل ما يتعلق بمبااني الكلياة وأفنيتهاا  الوصف العام:
 .وضمان أنضباط العمال والموظفين واألعمال الملحقة بها

 الواجبات والمسئوليات :
 من أمين الكلية.يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف العام  -1
 ماع مراقباة اداء أعماال النظافاة اإلشراف على توزيع العمال في جميع أنحاء المبناى -2

 . والتخلص من النفايات بواسطة عمال الكلية
 متابعة النوبتجيات وتوزيعها واقتراح نظام لها. -3
 متابعة المظهر العام للمبنى وملحقاته. -4
ومعاماال وحجاارات وطرقااات  متابعااة المحافظااة علااي نظافااة المبنااى ماان ماادرجات -5

 وغيرها.
 اإلشراف علي انصراف وحضور العاملين. -6
 التأكد من استخدام األدوات والمهمات الالزماة لحسان ساير العمال مان جاناب العماال -7

 .والعمل علي توفيرها
 المعاونة في اإلعداد للمؤتمرات والندوات والمناقشات. -8
 ) تجهيز قاعات االمتحانات(متابعة االعداد المتحانات الفصلين االول والثاني  -9

مااع رفااع تقااارير عاان سااير العماال ألمااين الكليااة،  القيااام بمااا يسااند إليااه ماان أعمااال -10
اإلشااراف علااى العمااال وتااوجيههم وتحفياازهم وتنميااتهم، التعاااون مااع كافااة اإلدارات 

 واألقسام بالكلية

 شروط شغل الوظيفة:
لمتخصصاة فاي مجاال مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط بجانب توافر الخبرة ا -1

 العمل.
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح. -3

     اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 بطاقة الوصف مع بطاقات إدارة المتابعة.

 

 
 توصيف الوظائف التابعة لمعاون الكلية

 

 سادسًا: معاون الكلية
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 اسم الوظيفة: عامل خدمات ممتاز 

تقاع هاذه الوظيفاة بالكلياة وتخاتص بتوزياع العماال العااديين ومالحظاتهم  الوصف العام:
 ومتابعة أعمالهم.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 القيام بتوزيع العمل بين العمال العاديين وتنظيم النوبتجيات واألجازات.    -2
المرور على العمال العاديين ومالحظتهم وتاوجيههم ومتابعاة أعماالهم واالباالغ عان  -3

 أي مخالفات.  
 طلب المواد والمهمات الالزمة ألداء العمل من المخازن واستالمها وتوزيعها.    -4
 اتخاذ إجراءات احتفاظها بالمظهر الواجب.مالحظة نظافة المرافق و -5
 التأكد من حسن استخدام العهد وأدوات النظافة. -6
 المعاونة في اإلعداد للندوات والمؤتمرات وإعداد أماكن االمتحانات. -7
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -8

 شروط شغل الوظيفة:
 اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع توافر الخبرة. شهادة محو االمية او  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2

 اسم الوظيفة: عامل حراسة ممتاز 
 تقع هذه الوظيفة باألمن )بالكلية( وتختص بمالحظة أعمال الحراسة. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات: 
 هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. يعمل شاغل -1
مالحظة حراسة الممتلكات العامة في جمياع مواقاع العمال واإلباالغ عان أي حاوادث  -2

 يكتشفها.   
 مالحظة أعمال البوابة ونظافتها.   -3
 طلب األدوات الالزمة للعمل ومراقبة استخدامها.    -4
 تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة إليه بخصوص األمن والحراسة.  -5
 متابعة الحراس وتوجيههم وتوزيع العمل عليهم. -6
 القيام بما يسند إليها من أعمال. -7

 شروط شغل الوظيفة:
 اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع توافر الخبرة.  -1

 المعاونة الخدمات -أ
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 اشرة عند الترقية.قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مب -2

 اسم الوظيفة: عامل خدمات معاونة
 تقع هذه الوظيفة بالكلية وتختص بأعمال النظافة. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 القيام بأعمال النظافة في موقعه.    -2
استخدام أدوات النظافة في األغراض المخصصاة لهاا واإلباالغ عان التاالف مان  -3

 المرافق.  
 ضمان سالمة القاعات والمكاتب ومحتوياتها باألقسام -4
 القيام بأعمال التوجيهات توزيع البريد بين اإلدارات.    -5
 القيام بأعمال خدمة األفراد واالستراحات ونقل المكاتب وخدمتها.  -6
 ات الصادرة إليه بخصوص العمل.تنفيذ والتعليم -7
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -8

 شروط شغل الوظيفة:
 اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع توافر الخبرة العملية في مجال العمل.  -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
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 اسم الوظيفة: فني تصوير

 تختص هذه الوظيفة بدراسة ومتابعة وتنفيذ كافة أعمال التصوير. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 باللغتين العربية واإلنجليزية. ل الخطابات والتقارير والمستندات والجداوتصوير  -2
المحافظة على سالمة اآلالت المستخدمة والتقيد بتعليمات االستخدام وتعليمات  -3

 الصانعة. كة الشر
 ل التصوير. االحتفاظ بالمستلزمات المطلوبة العما -4
 في المطبعة الموجودة اآلالت جميع على والسحب التصوير -5
 تصويرها. يتم التي والمالزم الكتب لتدوين سجل مسك -6
 الخارجية لآلالت. الصيانة طلب أو وتنظيفها اآلالت صيانة -7
 بالصورة الملزمة أو لتجهيز الكتاب األغلفة وتركيب والتدبيس التجميع بأعمال القيام -8

 النهائية.
 المحافظة على سرية المعلومات.  -9

 ل.العمأثناء التقيد بمبادئ وقواعد السالمة العامة  -10
 القيام بما يسند إليه من أعمال. -11

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي متوسط أو فوق متوسط أو دون ذلك مناسب بجانب الخبرة. -1
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -2

  

 المطبعة -ب
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 المشتريات قسم: مدير اسم الوظيفة

 المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ، الدرجة الثانية.
تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف المشتريات بالكلية وتختص باإلشراف  الوصف العام:

 والمتابعة علي أعمال المشتريات بالكلية.

 والمسئوليات:الواجبات 
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص )أمين الكلية(. -1
 االشراف على العاملين باالدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم. -2
متابعة اإلجراءات الالزمة لتوفير األصناف المختلفة التي تحتاجها الكلية مان الساوق  -3

 المحلي في ضوء القواعد والنظم المقررة.
 اإلشراف على تحديد األصناف المطلوب توفيرها عن طريق االستيراد. -4
 االشتراك في اللجان التي تقتضي اللوائح االشتراك فيها. -5
 .والمناقصاتاإلشراف على اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالمزيدات  -6
ً  والسجالت إعداد الدفاتر على باإلشراف  يقوم -7  .الالئحة الحكام طبقا
 المقترحاة االعتماادات وتقادير المختلفاة الكلية اقسام لطلبات يةالسنو إعداد المقايسة  -8

 .المختصة السلطة على وعرضها
ً  الشراء إجراءات طرق اتخاذ  -9  .والقوانين اللوائح الحكام طبقا

 .البت ولجان المظاريف فتح لجان في االشتراك  -10
 .بها القيد وانتظام سالمة من للتحقق المشتريات سجالت الدورية المراجعة  -11
 .كفاءتهم رفع على والعمل باإلدارة وتوجيههم العاملين اإلشراف على  -12
 .الموردين سجل إمساك اإلشراف على  -13
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -14

 :شروط شغل الوظيفة

 مجال في متخصص تدريب او الخبرةمؤهل تجارى دراسي عالي مناسب بجانب  -1
 .العمل

 مباشرة عند الترقية. قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3
لديااه خباارة باعمااال الممارسااات والمناقصااات والقااوانين واللااوائح المنظمااة العمااال  -4

 المشتريات ووضع االليات لتنفيذها.

 قسم المشتريات -3
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لديه خبرة في اختيار لجان الممارسة والبت والفحص والرد علي المناقصاات وتحدياد  -5
 والمتابعة والرقابة. كل عام مالياحتاجات الكلية في بداية 

 قادر علي التواصل الفعال وتبادل االراء. -6

 اسم الوظيفة: أخصائي مشتريات
 تختص هذه الوظيفة بدراسة ومتابعة كافة أعمال الشراء. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 .مدير إدارة المشترياتيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 تطبيق القواعد واللوائح والقرارات المنظمة ألعمال المشتريات.  -2
متابعة تجميع وتصنيف ودراسة احتياجاات الكلياة مان األدوات والمهماات والمعادات  -3

 واألجهزة والمستلزمات السلعية.
 االشتراك في لجان الشراء، والقيام بكافة إجراءات التعاقد والشراء. -4
نة من النقد االجنبى والمحلي ومراجعة تنفيذ كافة االشتراك في إعداد مشروع المواز -5

 إجراءات التعاقد والشراء.
 إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة ألعمال الشراء. -6
 من أعمال. سند إليهالقيام بما ي -7

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل تجارى دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.  -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. -3

 اسم الوظيفة: كاتب شئون مالية
 إدارة الشئون الماليةبطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: كاتب شئون ادارية
 .قسم الموارد البشرية بطاقاتبطاقة الوصف الوظيفى مع 

 
 
 
 
 

 
 المخازن  قسماسم الوظيفة: مدير 

 المخازن قسم  -4
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قمة وظائف المخازن بالكلية وتختص باإلشراف  تقع هذه الوظيفة على الوصف العام:
 أعمال المخازن بالكلية. ىوالمتابعة عل

 الواجبات والمسئوليات:
 )أمين الكلية(. يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص .1
 االشراف على العاملين باالدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم. .2
 االشتراك في اللجان التي تقتضي اللوائح االشتراك فيها. .3
 القيام بأعمال الجرد ألرصدة المخازن على مدار العام. .4
 متابعة ورود األصناف المتعاقد عليها مع الشركات الموردة. .5
 وفحص األصناف وإضافتها.اإلشراف على أعمال استالم  .6
 العمل على تمويل المخازن باألصناف الالزمة. .7
 اإلشراف على أعمال لجان الجرد السنوي للمخازن. .8
 متابعة التخلص من األصناف الراكدة والخردة والكهنة الموجودة في مخازن الكلية. .9

 اإلشراف على إعداد كافة التقارير الدورية عن نشاط المخازن.  .10
الموجاودات  كلية وتنظيم المخاازن واإلشاراف علاىوتسلم األصناف بالمتابعة تسليم  .11

 المخزنية.
 تخاذ اإلجراءات الخاصة بها.سليم األصناف المرتجعة والكهنة وامتابعة ت .12
، مع رفع تقارير عن سير العمل ألمين وعميد الكلية، من أعمال القيام بما يسند إليه .13

تنميتهم، التعاون مع كافة اإلشراف على المرؤوسين وتوجيههم وتحفيزهم و
 اإلدارات واألقسام بالكلية 

تنمية عالقات طيبة مع أدرات المخاازن بالكلياات االخارى والمخاازن المركزياة  .14
 بالجامعة

 شروط شغل الوظيفة: 
 مؤهل تجارى دراسي عالي مناسب بجانب الخبرة. .1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. .2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح. .3

 

 اسم الوظيفة: أمين مخزن 
 تقع هذه الوظيفة بمخازن الكلية وتختص بالقيام بأعمال المخازن . الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 .ازنالمخمدير إدارة يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
المخاازن وإتخااذ إجاراءات طارق التخازين مراجعة تسليم األصناف الاواردة وتنظايم  -2

 المناسبة للموجودات المخزنية.
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 حفظ األوراق والدفاتر ذات القيمة ومتابعتها. -3
تنظيم عمليات صرف األصناف المارخص بصارفها ومراقباة خاروج األصاناف مان  -4

 المخازن.  
مراجعاااة الااادفاتر والساااجالت الخاصاااة بأربااااب العهاااد ومراجعاااة تساااليم األصاااناف  -5

 وإتخاذ إجراءات التكهين.المرتجعة 
 إمساك السجالت والدفاتر والنماذج طبقا لالئحة. -6
 من أعمال. القيام بما يسند إليه -7

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط مناسب بجانب الخبرة. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية.  -2
 بنجاح.اجتياز البرامج التدريبية  -3

 اسم الوظيفة: فنى مخزن
تقع هذه الوظيفة بالمخازن الفنية بالكلية وتختص بالقيام باألعمال  الوصف العام:

 المتعلقة بالمخازن الفنية.

 الواجبات والمسئوليات:
 المخازن.قسم مدير يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 تحكم العمل.تطبيق القواعد واللوائح والتعليمات التي  -2
تسااليم  المهمااات والمعاادات وقطااع الغيااار الااواردة وتنظاايم المخااازن وتطبيااق طاارق  -3

 التخزين للموجودات بالكلية.
متابعة عمليات صرف األصناف المرخص بصرفها ومراقباة خاروج األصاناف مان  -4

 المخازن. 
 لالئحااة وظااروف العماالامتابعااة إمساااك السااجالت والاادفاتر والنماااذج التااي تقضاايها  -5

 .ضافة األصناف بالدفاتر المخصصةوا
 المشاركة فى الفحص الفنى لواردات المخازن -6

 المشاركة فى الجرد السنوى للمخزن الخاص به  -7
 إعداد التقارير الدورية السنوية عن نشاط المخزن الفني. -8
، رفع تقارير عن سير العمل لرئيس القسم، اإلشراف من أعمال القيام بما يسند إليه -9

 ناف التالفةعلى تكهين األص

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط مناسب بجانب الخبرة. -1
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -2
 اجتياز البرامج التدريبية بنجاح  -3
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 اسم الوظيفة: كاتب شئون مالية
 إدارة الشئون الماليةبطاقة الوصف مع 

 كاتب شئون اداريةاسم الوظيفة : 
 بطاقات إدارة المتابعة.بطاقة الوصف مع 

 اسم الوظيفة: عامل مخزن
 تختص هذه الوظيفة باعمال تحميل وتفريغ المنقوالت واالجهزة. الوصف العام:

 الواجبات والمسئوليات:
 .مدير إدارة المخازنيخضع شاغل هذه الوظيفة لالشراف المباشر من  .1
 ضائع ونقلها بطريقة تضمن عدم حدوث اي تلفيات. بتحميل وتفريغ ال .2
 توزيع االصناف وترتيبها وتنسيقها في المخازن واالماكن المخصصة لها. .3
 االمحافظة علي الطرود واالدوات الواردة للمخازن والمنصرفة منها. .4
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