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 قائمت املحتىياث
 املىضىع

 م٣ضمت

:
ً
 ألاكاديمي للجهاش الىظيفي التىصيف  أوال

 مجلـ ال٩لُت 1

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 2  ال٩لُت لٗمُض الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 3  ال٩لُت لى٦ُل الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 4  ال٣ؿم مجلـ لغئِـ الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 5  لألؾاجظة الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 6  اإلاؿاٖض لألؾخاط الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 7  للمضعؾحن الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 8  اإلاؿاٖض للمضعؽ الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 9  للمُٗض الْى

:
ً
 بالكليت التىظيمي للهيكل الداعمت الىحداث ومسئىلياث مديسي  مهام  ثاهيا

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 1  الجىصة يمان وخضة إلاضًغ الْى

ُٟي لىائب مضًغ وخضة الجىصة 2  بُا٢ت الخىن٠ُ الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 2 جحن مخابٗت وخضة إلاضًغ الْى   الخٍغ

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 3 م ال٣ُاؽ وخضة إلاضًغ الْى   والخ٣ٍى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 4   ألا٧اصًمي وؤلاعقاص الضٖم وخضة إلاضًغ الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 5   الخضٍعب وخضة إلاضًغ الْى

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢ت 6   عر وال٩ىا ألاػماث بصاعة وخضة إلاضًغ الْى

ُٟي إلاضًغ وخضة الخٗلُم الال٨ترووي 7  بُا٢ت الخىن٠ُ الْى

ُٟي لغئِـ 8  ال٨ىترو٫ بُا٢ت الخىن٠ُ الْى

 إلادازي  للجهاش الىظيفي التىصيف ثالثا:

 ال٩لُت ؤمحن 1

 بال٩لُت اإلا٨خبت امحن 2

  ال٩لُت ٖمُض ؾ٨غجحر 3

  ال٩لُت و٦ُل ؾ٨غجحر 4

ت وخضة الجىصة 5  ؾ٨غجاٍع

 ألاؾغ قئىن  ؤزهائي 6

 احخماعي وكاٍ ؤزهائي 7
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اض ي وكاٍ ؤزهائي 8   وعخالث ٍع

 ؤزهائي ز٣افي 9

 َالب قئىن  ؤزهائي 11

ت قئىن  ؤزهائي 11  بصاٍع

 ٖامل هٓاٞت 12

 مؿئى٫ ال٩ىمبُىجغ و الاهترهذ بال٩لُت 13
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 : مقدمت
ما٫   ب٩لُت الجىصة يمان وخضة جدكٝغ ٤ واصاعة الٖا ُٟي الخىن٠ُ صلُل بةٖضاص جهًتال حامٗت – الدؿٍى ائ٠ الْى  للْى

ت وألا٧اصًمُت ال٣ُاصًت هُٟحن  مضعؽ مؿاٖض/ و الجىصة يمان وخضة مضًغ - ص. اخمض مدمىص خٟنى   ٢بل مً بال٩لُت وؤلاصاٍع

 ميؿ٤ الٟاٖلُت الخٗلُمُت بالىخضة  - ؾُٗض 

ائ٠ ل٩اٞت ال٩امل الىن٠ الضلُل هظا ًخًمً ائ٠ ٧اهذ ؾىاء ال٩لُت في اإلاٗخمضة الْى ت ؤو ؤ٧اصًمُت هظه الْى  .اصاٍع

ٗخبر ُٟي الىن٠ َو ت اإلاىاعص إلصاعة ألاؾاؾُت الغ٦حزة بمثابت الْى خطح البكٍغ  :الخالُت الاؾخسضاماث طل٪ مً ٍو

  :العاملت القىي  جخطيط  -1

ائ٠ لخدلُل مخ٩امل هٓام ٞىحىص ُت لٗضص الؿلُم الخدضًض فى ٌؿاٖض الْى ائ٠ اإلاُلىبت وهٖى  الحالُت ألاهضاٝ لخدضًض الْى

ائ٠ جل٪ اإلاُلىبت لكٛل واإلااهالث الكغٍو هي واإلاخى٢ٗت، وما حر الالػمت الخضابحر اجساط ًم٨ً ختى الْى  مً الاخخُاحاث بخٞى

 .زاعحها مً ؤو ال٩لُت صازل ؾىاء مً الٗمل ٢ىة

  :والتعيين الاختياز -2

ائ٠ لكٛل الٗىانغ ؤًٞل اهخ٣اء حؿتهضٝ الازخُاع ٖملُت بن  ًخُلب ألامغ ٞةن طل٪ ًخد٤٣ بال٩لُت، وختى الكاٚغة الْى

ُٟي الىن٠ ببُا٢اث بالكغٍو اإلاىحىصة الشخو ومُى٫  ثعاو٢ض ماهالث م٣اعهت  ٖلى ؾلُم بك٩ل الح٨م ًم٨ً ختى الْى

ُٟت، ٞٗىىان نالخُخه مضي ُٟت ؤؾم ؤو لكٛل بالْى مً  والبض اإلاخ٣ضم نالخُت مضي ٖلى الح٨م ٖىض ال ٨ًٟى وخضه الْى

ُٟي الىن٠ بُا٢اث جخًمجها التي الخٟهُلُت اإلاٗلىماث  .الْى

 :لألجىز  عادل هيكل وضع -3

ُٟت ل٩ل اليؿبُت ال٣ُمت جدضًض لألحىع  ٖاص٫ هٓام وي٘ ًخُلب ائ٠ باإلا٣اعهت ْو م ما ٌؿمى زال٫ مً ألازغي  م٘ الْى  بخ٣ٍى

ائ٠، وختى م ٖملُت جخم الْى ُٟت ب٩ل اإلاخٗل٣ت الٗىانغ ٧ل وػن مً ٞالبض ؾلُم بك٩ل الخ٣ٍى الىاحباث، اإلاؿئىلُاث،  ْو

ُٟي ٞةن الىن٠ وبالُب٘ الخ .. والبضوي ال٣ٗلي الالػمت، الجهض والاؾخٗضاصاث اإلااهالث، الخبرة، ال٣ضعاث ،الٗمل ْغٝو  الْى

 . الخٟهُلُت اإلاٗلىماث جل٪ ل٩ل ألاؾاس ي اإلاهضع هى

 :والتىميت التدزيب -4

ٟحن باليؿبت ألامغ ٧ان ٞؿىاء ُٟيالىن٠  ٞةن ال٩لُت اصاعة ؤو ال٣ضامى ؤو الجضص للمْى غ الْى  ًم٨ً التى اإلاٗلىماث ًٞى

خماص اث ؤو املجاالث جدضًض فى ٖلحها الٖا  الازخباعاث هخائج ٖىه ما حؿٟغ يىء فى الخضٍعب ٌكملها ؤن التي ًجب اإلاىيٖى

ٟحن واإلا٣ابالث غ للمْى ٟحن باليؿبت اإلانهي اإلاؿاع جىمُت وزُِ ألاصاء الجضص وج٣اٍع  ٨ًك٠ الاخخُاحاث خُث ال٣ضامى، للمْى

 .الخضٍعب ًلبحها ؤن ًيبغي التي

 :املنهي املساز جىميت -5

ُُٟت الٟغم ج٩ىن  ؤن ًيبغى ائ٠ الٗاملىن  ٌؿخُُ٘ والتي بال٩لُت اإلاخاخت الْى ت ؤو ألا٧اصًمُت ؾىاء بالْى  زاللها مً ؤلاصاٍع

ُُٟت َمىخاتهم بقبإ ُٟت ل٩ل جدلُل بىحىص م٣ترهت ؤن ج٩ىن  الْى   ْو
 
ختى  وطل٪ اإلاُلىبت واإلااهالث الكغٍو مىضحا

 .ؾلُم ؤؾاؽ ٖلى اإلانهي مؿاعهم بخسُُِ ٣ًىمىا ؤن الٗاملىن  ٌؿخُُ٘

  :ألاداء جقىيم -6

غها التى البُاهاث ُٟي الىن٠ ًٞى  .الٗاملحن ؤصاء مؿخىي  ٖلى الح٨م باألصاء الٟٗلي م٣اعهخه زال٫ مً ال٩لُت اصاعة ًم٨ً الْى
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  :العمل جصميم إعادة -7

ُٟت ًٖ ألاؾاؾُت اإلاٗلىماث جىاٞغ بن خماص ًم٨ً والتي الْى غ جدؿحن مً بصاعة ال٩لُت ًم٨ً ٖلحها الٖا  وؤؾالُب َغ١  وجٍُى

 .الٗمل

  :والترقيت الىقل  -8

غها التى اإلاٗلىماث ُٟي الىن٠ ًٞى ائ٠ جغ٢ُتهم ؤو ه٣لهم مُلىب هم نالخُت مً مضي جدضًض فى ٦بحر خض بلى حؿاٖض الْى  لْى

 . مُٗىت

 :الىظيفي الىصف يتضمىه ما
 :ًلي ما الخىن٠ُ ًخًمً ؤن ًًٟل   

 
ً
  :للىظيفت ألاساسيت املىاصفاث :أوال

ُٟت اؾم  -1  .الْى

ُٟت ًٖ ملخو  -2  الْى

 .للىُْٟت ألاؾاؾُت الىاحباث -3

ُٟت ومؿئىلُاث ؾلُاث -4  .الْى

 .اإلاباقغ الغئِـ -5

ُٟت بِئت -6  .الْى

 :الىظيفت لشاغل ألاساسيت املىاصفاث ثاهيا: 

 .الخٗلُم وهٕى مؿخىي  -1

 .اإلاُلىبت عاثاإلاها -2
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 الىظيفى التىصيف بطاقاث
 
ً
 :ألاكاديمي للجهاش الىظيفي التىصيف بطاقاث :أوال

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢اث وي٘ جم   ألا٧اصًمي للجهاػ الْى
 
 .الجامٗاث جىُٓم بكإن 1972  لؿىت 49 لل٣اهىن  َب٣ا

 
ً
 :بالكليت التىظيمي للهيكل الدعامت الىحداث مديسي  ومسئىلياث مهام :ثاهيا

  ال٩لُت ٖمُض ص.ا جغقُذ ٖلى بىاء   مجلـ ال٩لُت مً ب٣غاع ألا٧اصًمي الجهاػ ؤًٖاء مً بال٩لُت الىخضاث مضًغي  حُٗحن ًخم
 
٣ا  ٞو

  بها ٣ًىمىن  التي واإلاؿئىلُاث اإلاهام وجخدضص وال٣ضاعث واإلاهااعث، اإلااهالث خُث مً زانت لكغٍو
 
 وخضة ٧ل لغؾالت جبٗا

 . وؤهضاٞها

 
ً
 : إلادازي  للجهاش الىظيفي التىصيف بطاقاث :ثالثا

ُٟي الخىن٠ُ بُا٢اث وي٘ جم   ؤلاصاعي  للجهاػ الْى
 
 .1978ت لؿى 47 ع٢م بالضولت الٗاملحن ل٣اهىن  َب٣ا
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  ألاكاديمى للجهاش الىظيفى التىصيف : أوال
ً
 الجامعاث جىظيم بشأن 1972 لسىت 49 للقاهىن  طبقا

 الكليت مجلس
 : آلاجُت اإلاؿائل في بالىٓغ بال٩لُت ال٩لُت مجلـ ًسخو

 واملتابعت والتىظيم والتيسيق التخطيط مسائل : أوال

 .املخخلٟت ألا٢ؿام بحن وجيؿ٣ُها وجىُٓمها ال٩لُت فى الٗلمُت والبدىر للخٗلُم الٗامت الؿُاؾت عؾم .1

 . ال٩لُت فى واإلا٨خبت والخجهحزاث اإلاٗامل وصٖم اإلاباوي وإوكاء اؾخ٨ما٫ زُت وي٘ .2

 .ألاحىبُت اإلاىذ ٖلى وؤلاًٟاص الضعاؾُت وؤلاحاػاث للبٗثاث ال٩لُت زُت بٖضاص .3

 . ال٩لُت فى الخضَعـ هُئت ؤًٖاء الؾخ٨ما٫ بغهامج بٖضاص .4

 . ال٩لُت ؤ٢ؿام بٌٗ فى الضعاؾت بدشجُ٘ ال٨ُٟلت الؿُاؾت بٖضاص .5

اع عؾم .6  . ألا٢ؿام هظه بحن الخيؿ٤ُ موجىُٓ ال٩لُت ؤ٢ؿام فى الٗمل لىٓام الٗام ؤلَا

 .املخخلٟت ألا٢ؿام في بُجها والخيؿ٤ُ ال٩لُت فى الضعاؾت إلا٣غعاث الٗلمي املحخىي  ب٢غاع .7

 . لل٩لُت الضازلُت الالئدت وإٖضاص وي٘ في الغؤي ببضاء .8

 .ال٩لُت فى الُالب ٢بى٫  جىُٓم  .9

ىاث والبدىر واملحايغاث الضعوؽ جىُٓم .10  . ال٩لُت فى الامخداهاث وإٖما٫ والخمٍغ

غ مىا٢كت .11 غ لل٩لُت الؿىىي  الخ٣ٍغ  والامخداهاث الضعاؾت هٓم وج٣ُُم ولأل٢ؿام؛ لل٩لُت الٗلمُت اإلااجمغاث وجىنُاث ألا٢ؿام وج٣اٍع

 . اإلاخُىعة وخاحاجه املجخم٘ ومُالب والخٗلُمي الٗلمي الخ٣ضم بَاع فى طل٪ ٧ل يىء فى وججضًضها ومغاحٗتها ال٩لُت فى والبدث

ت الكئىن  جىُٓم .12  . ال٩لُت فى ؤلاصاٍع

 .ال٩لُت فى والبدىر للخٗلُم الٗامت الؿُاؾت جىُٟظ مخابٗت .13

 التىفيريت املسائل : ثاهيا

 . والحها ال٩لُت مً ٢ُضهم وه٣ل الُالب جدىٍل   .1

2. ٘ ىاث واملحايغاث الضعوؽ جىَػ  .الٗملُت والخمٍغ

٘ حضاوله ووي٘ الامخداهاث مىاُٖض جدضًض .3  الامخدان لجان مضاوالث وإ٢غاع اإلامخدىحن واحباث وجدضًض لجاهه وحك٨ُل ؤٖماله وجىَػ

 .ال٩لُت فى الامخداهاث وهخائج

 .ال٩لُت مً والضبلىماث الٗلمُت والكهاصاث الضعحاث مىذ ا٢تراح .4

 .الٗلُا للضعاؾاث الخٟٙغ وم٩اٞأث الضعاؾُت وألاحاػاث واإلاىذ للبٗثاث الترقُذ .5

 .وه٣لهم ال٩لُت فى الخضَعـ هُئه ؤًٖاء حُٗحن ا٢تراح .6

 .والحها ال٩لُت مً الىضب .7

 .الٗلمي الخٟٙغ وإحاػاث الٗلمُت للمهماث الترقُذ .8

اًت .9 ايُت الاحخماُٖت الكئىن  ٖع  .للُالب والٍغ

 

 متفسقت مسائل : ثالثا

 الجامٗت مجلـ ٖلُت ًدُلها التي ألازغي  اإلاؿائل .1

٣ا ًسخو بها التي ألازغي  اإلاؿائل .2  لل٣اهىن  ٞو
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 الكليت لعميد الىظيفي التىصيف بطاقت

  :العميد مؤهالث

  ال٩لُت ٖمُض ٌٗحن
 
 عئِـ ٌٗحن" ٖلى جىو والتى جىُٓم الجامٗاث بكإن 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (43) اإلااصة لىو َب٣ا

 ."للخجضًض ٢ابلت ؾىىاث زالر إلاضة بها ألاؾاجظة الٗاملحن بحن مً ال٩لُت ٖمُض املخخو الجامٗت

 لل٣ُام للجامٗت الخابٗت اإلاٗاهض ؤو ال٩لُاث ألاؾاجظة مً ؤخض ًىضب ؤن الجامٗت لغئِـ  ال٩لُت فى ؤؾاجظة وحىص ٖضم خالت وفى

 .الٗمُض بٗمل لل٣ُام ال٩لُت طاث مً ألاؾاجظة اإلاؿاٖضًً ؤخض ًىضب ؤن وله ال٩لُت ٖمُض بٗمل

 :واملسئىلياث املهام

 لى الجامٗت واملجلـ ومجلـ ال٩لُت مجلـ٢غاعاث  جىُٟظ و٦ظل٪ الجامُٗت واللىائذ ال٣ىاهحن جىُٟظ  فى للجامٗاث ألٖا

 .واللىائذ ال٣ىاهحن هظه خضوص

 غا ال٩لُت مجلـ ٖلى الٗغى بٗض الٗمُض، ٣ًضم  الخٗلُم قئىن  ًٖ ٖام حامعى ٧ل نهاًت فى الجامٗت عئِـ بلى ج٣ٍغ

ئه وطل٪ ال٩لُت فى اليكاٍ هىاحى وؾائغ والبدىر  .الجامٗت مجلـ للٗغى ٖلى جَى
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 الكليت لىكيل الىظيفي التىصيف بطاقت

  :الىكيل مؤهالث

  ال٩لُت و٦ُل ٌٗحن
 
 حُٗحن ٩ًىن  "ٖلى مجها ألازحرة ال٣ٟغة جىو فى والتى 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (47) ع٢م اإلااصة لىو َب٣ا

 ."واخضة مغة للخجضًض ٢ابلت ؾىىاث زالر إلاضة وطل٪ الٗمُض، جغقُذ بىاء  ٖلى الجامٗت مً ب٣غاع ال٩لُت ؤؾاجظة بحن مً الى٦ُل

 :واملسئىلياث املهام

  ٣ىم ال٩لُت قئىن  بصاعة فى الٗمُض ٌٗاوهىن  و٦الء زالر ٧لُت ل٩ل ٩ًىن   .ُٚابه ٖىض م٣امت ؤ٢ضمهم ٍو

 سخو ايُت الث٣اُٞت الُالب وقئىن  الب٩الىٍعىؽ بمغخلت والخٗلُم بالضعاؾاث الخانت بالكئىن  ؤخضهم ٍو  والٍغ

 .والاحخماُٖت

 سخو  .الٗلمى بالبدث اإلاٗىُت والهُئاث واإلاغ٦ؼ ال٩لُاث الغوابِ وجىز٤ُ والبدىر الٗلُا الضعاؾاث بكئىن  آلازغ ٍو

 ٩ىن  البِئت وجىمُت املجخم٘ زضمت بكئىن  ًسخو ٧لُت ل٩ل زالث و٦ُل ًىحض ٦ما ُٟخه ٍو   بد٨م ْو
 
 مجلـ فى ًٖىا

 .والبِئت املجخم٘ زضمت
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 القسم مجلس لسئيس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :القسم مجلس زئيس مؤهالث

  ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٌٗحن
 
 ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٌٗحن" ٖلى والتي جىو 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (47) ع٢م اإلااصة لىو َب٣ا

٩ىن  ال٣ؿم فى ؤؾاجظة زالزت ؤ٢ضم بحن مً  ٢ابلت ؾىىاث زالر إلاضة ال٩لُت ٖمُض عؤي ؤزظ بٗض الجامٗت مً عئِـ ب٣غاع حُِٗىه ٍو

  ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٌٗخبر. "ؤزغي  مغة للخجضًض
 
  بخُِٗىه ال٣ؿم مجلـ عئاؾت ًٖ مخىدُا

 
  ؤو ٖمُضا

 
 بطا لل٩لُت وطل٪ و٦ُال

٩ىن  ُٞه، اإلاؿاٖضًً ألاؾاجظة مجلؿه ؤ٢ضم عئِـ بإٖما٫ ٣ًىم ألاؾاجظة، مً ال٣ؿم زلى خالت وفى .ةألاؾاجظ مً ٚحره وحض  ٍو

٠ُ قئىن  الىٓغ فى ٖىض بال ال٩لُت مجلـ خًىع  خ٤ الىن٠ بهظا له  .ألاؾاجظة جْى

 :واملسئىلياث املهام

 ت الٗلمُت الكئىن  ٖلى ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٌكٝغ  ال٩لُت مجلـ ًغؾمها التى خضوص الؿُاؾت فى ال٣ؿم فى  وؤلاصاٍع

  ال٣ؿم ومجلـ
 
٣ا  .بها وال٣غاعاث اإلاٗمى٫  واللىائذ ال٣ىاهحن ألخ٩ام ٞو

 قئىن  ًٖ حامعى ٧ل ٖام نهاًت فى الٗمُض بلى غاج٣ٍغ ال٣ؿم مجلـ ٖلى الٗغى بٗض ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٣ًضم 

ت والخٗلُمُت الٗلمُت الٗلمى ال٣ؿم ئت للٗغى وطل٪ وؤلاصاٍع  .ال٩لُت مجلـ ٖلى جَى

 ٧ل فى ألاؾاجظة ؤ٢ضم ٩ًىن  ال٣ؿم فى املخخلٟت الخسههاث حٗضص خالت فى  
 
 ال٣ؿم صازل طاحى ب٨ُان جسهو مخمحزا

خىلى .الخسهو هظا قئىن  فى ال٣ؿم مجلـ لغئِـ هائبا  وفى ال٣ؿم مجلـ عئِـ اقغاٝ جدذ الكئىن  بصاعة ٍو

٣ىم ال٣ؿم، ومجلـ ال٩لُت ًغؾمها مجلـ التى الؿُاؾت خضوص في  الخضَعـ هُئت ؤًٖاء باقى م٘ ٞحها بالخضاو٫  ٍو

 مجلـ عئِـ هائب ُٞه بإٖما٫ اإلاؿاٖضًً ألاؾاجظة ؤ٢ضم ٣ًىم ألاؾاجظة مً الخسهو زلى خالت وفى الخسهو،

 .الخسهو هظا لكئىن  ال٣ؿم

 ه ال٣ؿم مجلـ عئِـ بغئاؾت لل٣ؿم الٗلمى اإلااجمغ ٌك٩ل ًٍى  ممثلحن ال٣ؿم، فى هُئت الخضَعـ ؤًٖاء حمُ٘ ٖو

 الضعاؾت  فى اإلاخٟى٢حن مً ٩ًىها ؤن ٖلى الُالب ًٖ ممثلحن و ال٣ؿم فى اإلاؿاٖضًً اإلاضعؾحن ًٖ
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 لألساجرة الىظيفي التىصيف بطاقت

 :لألساجرة الالشمت املؤهالث

  ألاؾاجظة حُٗحن ًخم
 
 ٌٗحن ُٞمً ٌكتٍر خُث (69) خ٨م اإلااصة مغاٖاه م٘ 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (70) اإلااصة لىو َب٣ا

 :ًإحى ما اؤؾخاط

ُٟت قٛل ٢ض ٩ًىن  ؤن .1  وؤن ال٣اهىن  لهظا الخايٗت بخضي الجامٗاث فى ألا٢ل ٖلى ؾىىاث زمـ مضة مؿاٖض ؤؾخاط ْو

 ألا٢ل ٖلى ؾىىاث ٖكغ مضة ال٣اهىن  هظا مً (66) صةااإلا فى ٖلُه اإلااهل اإلاىهىم ٖلى خهىله ٖلى مًذ ٢ض ٩ًىن 

 .الب٩الىٍعىؽ صعحت ٖلى ألا٢ل ٖلى ؾىت ٖكغة زماوى مط ى ٢ض ؤن ٩ًىن  بكٍغ

 لكٛل جاهله ممخاػة ؤٖما٫ بوكائُت ؤو بةحغاء ووكغها مبخ٨غة بةحغاء بدىر مؿاٖض ؤؾخاط وهى ماصجه فى ٢ام ٢ض ٩ًىن  ؤن .2

 .ألاؾخاطًت مغ٦ؼ

 .ألاؾاجظة لتر٢ُت الضائمت اللجىت ٢بل مً الامخدان ًجخاػ ؤن .3

  ٩ًىن  ؤن .4
 
  حُِٗىه مىظ ومؿل٨ه ٖمله فى ملتزما

 
  ؤؾخاطا

 
  هُئت الخضَعـ ؤًٖاء بىاحباث مؿاٖضا

 
 .ؤصاءها ومدؿىا

 .للخضَعـ اإلاُلىبت ال٨ٟاءة لضًه ًخىاٞغ ؤن .5

 :واملسئىلياث املهام

 ىاث ثغاواملحاي بالضعوؽ لل٣ُام الخٟٙغ  البدىر وألاصاب بةحغاء الٗلىم ج٣ضم فى ٌؿاهم وؤن الٗملُت والخمٍغ

 .ٖلى اإلاٗامل الاقغاٝ مجها و الُالب ٌٗضه ما ٖلى و الاقغاٝ اإلابخ٨غة والضعاؾاث

 ٪اإلاباقغ الاجها٫ وجغؾُش وجضُٖم الُالب، هٟىؽ فى بثها ٖلى والٗمل ألانلُت الجامُٗت وال٣ُم بالخ٣الُض الخمؿ 

اًت بالُالب، ايُت والث٣اُٞت الاحخماُٖت قئىنهم وٖع  .والٍغ

 ٟٔ٣ضمىن  واإلاٗامل والبدىر واملحايغاث  الضعوؽ ٢اٖاث صازل الىٓام خ  ًٖ ٖمُض ال٩لُت بلى ٍو
 
غا  خاصر ٧ل ج٣ٍغ

 .بالىٓام ؤلازال٫ قإهه مً

 غا ٣ًضم ؤن   ج٣ٍغ
 
ا ت بلى والبدىر ووكغها احغاها التى والبدىر الٗلمى وكاَه ًٖ ؾىٍى  ال٣ؿم مجلـ عئِـ الجاٍع

 .ال٣ؿم مجلـ ٖلى للٗغى املخخو

 غا ٣ًضم ؤن ً ٢ؿمه فى الٗمل ؾحر ًٖ ال٩لُت ٖمُض الي ج٣ٍغ ت والبدىر الٗلمى اليكاٍ ٖو  خ٣٣ه وما ُٞه الجاٍع

 .ؤهضاٝ مً ال٣ؿم

 ٩ًىن  التى واللجان املجالـ ؤٖما٫ فى اإلاكاع٦ت  
 
 .ولل٩لُت لل٣ؿم الٗاإلاُت ؤٖما٫ اإلااجمغاث فى واإلاكاع٦ت ٞحها، ًٖىا
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 املساعد لألستاذ الىظيفى التىصيف بطاقت

 :املساعد لألستاذ الالشمت املؤهالث

  ٌٗحن ُٞمً ٌكتٍر
 
  ؤؾخاطا

 
  مؿاٖضا

 
 :ًإحي ما 1972لؿىت  49 ال٣اهىن  مً (69) لغ٢م اإلااصة لىو َب٣ا

ُٟت قٛل ٢ض ٩ًىن  ؤن .1  مٗهض فى ؤو ال٣اهىن  لهظا الجامٗاث الخايٗت بخضي فى ألا٢ل ٖلى ؾىىاث زمـ مضة مضعؽ ْو

 زمـ ضةم ال٣اهىن  هظا مً (66) اإلااصة فى ٖلُه اإلاىهىم اإلااهل خهىله ٖلى ٖلى مًذ ٢ض ٩ًىن  ؤن ؤو َب٣تها مً ٖلمى

 اللِؿاوـ ؤو صعحت الب٩الىٍعىؽ ٖلى خهىله ٖلى ألا٢ل ٖلى ؾىت ٖكغة زالر مط ى ٢ض ٩ًىن  ؤن بكٍغ ٖلى ألا٢ل ؾىىاث

الن ج٣غع  بطا وطل٪ ٌٗاصلها ما ؤو ُٟت جل٪ ًٖ ؤلٖا  .ب٢لُمُت ؤزغي  في حامٗت الْى

 .ممخاػة ؤٖما٫ بوكائُت بةحغاء ؤو ووكغها مبخ٨غة بدىر بةحغاء  مضعؽ وهى ماصجه فى ٢ام ٢ض ٩ًىن  ؤن .2

  ٩ًىن  ؤن .3
 
  حُِٗىه مىظ ومؿل٨ه ٖمله فى ملتزما

 
  هُئت ؤًٖاء بىاحباث مضعؾا

 
 .ؤصاءها الخضَعـ ومدؿىا

 .مؿاٖض ل٣ب ؤؾخاط ٖلى للحهى٫  اإلاؿاٖضون  ألؾاجظة لتر٢ُت الضائمت اللجىت مً الترقى امخدان احخُاػ .4

 :واملسئىلياث املهام

 ىاث واملحايغاث بالضعوؽ لل٣ُام الخٟٙغ  وآلاصاب بةحغاء البدىر الٗلىم ج٣ضم فى ٌؿاهم وؤن الٗملُت والخمٍغ

 .والاقغاٝ ٖلى اإلاٗامل مجها الُالب ٌٗضه ما ٖلى وؤلاقغاٝ والضعاؾاث اإلابخ٨غة

 ٪اإلاباقغ الاجها٫ وجغؾُش وجضُٖم الُالب، هٟىؽ فى بثها ٖلى والٗمل ألانلُت الجامُٗت وال٣ُم بالخ٣الُض الخمؿ 

اًت بالُالب، ايُت والث٣اُٞت الاحخماُٖت قئىنهم وٖع   .والٍغ

 ٟٔ٣ضمىن  واإلاٗامل واملحايغاث والبدىر الضعوؽ ٢اٖاث صازل الىٓام خ  ًٖ ٖمُض بلى ٍو
 
غا  خاصر ٧ل ال٩لُت ج٣ٍغ

 .بالىٓام ؤلازال٫ قإهه مً

 ٣ًضم ؤن  
 
ا  ؾىٍى

 
غا ت والبدىر احغاها ووكغها التى والبدىر الٗلمى وكاَه ًٖ ج٣ٍغ  ال٣ؿم مجلـ بلى عئِـ الجاٍع

لى ال٣ؿم، مجلـ ٖلى للٗغى املخخو  الٗمل ؾحر ًٖ ال٩لُت ٖمُض ٖلى ع   ا ٣ًضم ج٣غي  ؤن ال٣ؿم مجلـ عئِـ ٖو

ً ٢ؿمه فى ت والبدىر الٗلمي اليكاٍ ٖو  .ؤهضاٝ مً ال٣ؿم خ٣٣ه ُٞه وما الجاٍع

 ٩ًىن  التى واللجان املجالـ ؤٖما٫ اإلاكاع٦ت فى  
 
 .ولل٩لُت لل٣ؿم الٗلمُت ؤٖما٫ اإلااجمغاث فى واإلاكاع٦ت ٞحها، ًٖىا
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 للمدزسين الىظيفي التىصيف بطاقت

 :للمدزس الالشمت املؤهالث

 ال٣ؿم ومجلـ مجلـ ال٩لُت عؤي ؤزظ بٗض الجامٗت مجلـ َلب ٖلى ابىاء   الجامٗت عئِـ مً ب٣غاعاث اإلاضعؽ ٌٗحن .1

 .املخخو

  ٌٗحن ُٞمً ٌكتٍر .2
 
  مضعؾا

 
 ٖلى ؾىىاث ؾذ مًذ ٢ض ؤن ج٩ىن  1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (67) ع٢م اإلااصة لىو َب٣ا

 .ٌٗاصلها ما ؤو ؤو اللِؿاوـ الب٩الىٍعىؽ صعحت ٖلى خهىله ٖلى ألا٢ل

 ٩ًىن  ؤن ج٣ضم ٖما ِٞكتٍر لهظا ال٣اهىن  الخايٗت الجامٗاث بخضي فى اإلاُٗضًً ؤو اإلاؿاٖضًً اإلاضعؾحن مً ٧ان بطا .3

 
 
  حُِٗىه مىظ ومؿل٨ه ٖمله فى ملتزما

 
  ؤو مُٗضا

 
 مؿاٖضا

 
  مضعؾا

 
  بىاحباجه ملتزما

 
 .ؤصائها ومدؿىا

 الجامٗت زاعج مً اإلاخ٣ضمحن بحن اإلاٟايلت وججغي  للخضَعـ اإلاخُلبت ال٨ٟاءة جىاٞغ ِٞكتٍر الجامٗت زاعج مً ٧ان بطا .4

ُٟت فى للخُٗحن   مضعؽ ْو
 
 :ًلي إلاا َب٣ا

  ألانٛغ ًًٟل الدؿاوي  ٖىض -
 
  .ؾىا

 .الض٦خىعاه صعحت ٖلى الحهى٫  فى ألاخضر ًًٟل الدؿاوي  ٖىض -

 :واملسئىلياث املهام

 ىاث بالضعوؽ لل٣ُام الخٟٙغ بةحغاء  والٟىىن  الٗلىم وآلاصاب ج٣ضم فى ٌؿهمىا وؤن الٗملُت واملحايغاث والخمٍغ

 .اإلاٗامل ٖلى مىا والاقغاٝ الُالب ٌٗضه ما ٖلى والاقغاٝ اإلابخ٨غة والضعاؾاث البدىر

 ٪الاجها٫ اإلاباقغ وجغؾُش وجضُٖم الُالب، هٟىؽ فى بثها ٖلى والٗمل تُلألان الجامُٗت وال٣ُم بالخ٣الُض الخمؿ 

اًت بالُالب، ايُت والث٣اُٞت الاحخماُٖت قئىنهم وٖع  .والٍغ

 ٟٔ٣ضمىن  واإلاٗامل واملحايغاث والبدىر الضعوؽ ٢اٖاث صازل الىٓام خ  ًٖ ٖمُض ال٩لُت بلى ٍو
 
غا  خاصر ٧ل ج٣ٍغ

 .بالىٓام ؤلازال٫ قإهه مً

 غا ٣ًضم ؤن اإلاضعؽ ٖلى   ج٣ٍغ
 
ا ت ووكغها والبدىر احغاعها  التى والبدىر الٗلمى وكاَه ًٖ ؾىٍى  عئِـ بلى الجاٍع

لى عئِـ ال٣ؿم، مجلـ ٖلى للٗغى املخخو ال٣ؿم مجلـ   ٣ًضم ؤن ال٣ؿم مجلـ ٖو
 
غا  ًٖ ال٩لُت ٖمُض ٖلى ج٣ٍغ

ً اليكاٍ ٢ؿمه فى الٗمل ؾحر ت والبدىر الٗلمى ٖو  .ؤهضاٝ مً ال٣ؿم خ٣٣ه وما ُٞه الجاٍع

 لحهم ٞحها، ؤًٖاء ٩ًىهىن  التى واللجان املجلـ ؤٖما٫ فى اإلاكاع٦ت  لل٣ؿم اإلااجمغاث الٗاإلاُت في ؤٖما٫ اإلاكاع٦ت ٖو

 .ولل٩لُت
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 املساعد للمدزس الىظيفي التىصيف بطاقت

  :املساعد للمدزس الالشمت املؤهالث

1.  
 
 بىاء الجامٗت مً عئِـ ب٣غاع اإلاؿاٖض اإلاضعؽ ٌٗحن 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (133) اإلااصة لىو َب٣ا

 
 مجلـ َلب ٖلى ا

٩ىن الخُٗحن املخخو ال٣ؿم مجلـ عؤي ؤزظ بٗض ال٩لُت ش مً ٍو  .ال٣غاع  نضوع  جاٍع

  اإلاؿاٖض اإلاضعؽ حُٗحن ًخم .2
 
 ِٞكتٍر (135) اإلااصة مغاٖاة خ٨مم٘  1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (139) اإلااصة لىو َب٣ا

  ٌٗحن ُٞمً
 
  مضعؾا

 
  ٩ًىن  ؤن مؿاٖضا

 
 .الض٦خىعاهصعحت  ٖلى للحهى٫  لل٣ُض تماهلو  صعحت اإلااحؿخحر ٖلى خانال

  ٩ًىن  ؤن .3
 
  ٖمله فى ملتزما

 
  حُِٗىه مىظ ومؿل٩ا

 
  بىاحباجه مُٗضا

 
 .ؤصاءها ومدؿىا

 :واملسئىلياث املهام

 لُه الض٦خىعاه ، الحهى٫ ٖلى ؾبُل فى الٗلمُت صعاؾخه وبدىزه فى الجهض ؤ٢ص ى بظ٫ اإلاؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى  ال٣ُام ٖو

ىاث مً به ٩ًل٠ بما حرها ٖلمُت وصعوؽ جمٍغ ما٫، ٚو  لهم ٌؿمذ الظي بال٣ضع ٩ًىن  ؤن ج٩لُٟه فى ًغاعي ؤن ٖلى مً ألٖا

٤ ؤو بعها١ صون  صعاؾخه وبدىزه بمىانلت  .حٍٗى

 مىا٣ٞت بٗض الجامٗت ب٣غاع مً عئِـ بال ال٣ؿم جسهو ٚحر فى لضعاؾت ٖلُا ٌسجل ؤن اإلاؿاٖض للمضعؽ ًجىػ  ال 

 .ألا٢ؿام املخخهت عؤي مجالـ ؤزظ ال٩لُت وبٗض مجلـ ا٢تراح ٖلى بىاء   والبدىر الٗلُا الضعاؾاث مجلـ

 ٤ ٖلُه والخضٍعب للخضَعـ ؤنى٫  جل٣ى اإلاؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى  .اإلا٣غع  الىٓام ٞو

 وطل٪ الٗلمُت لأل٢ؿام،واإلااجمغاث  لل٩لُت اإلااجمغاث الٗلمُت ؤٖما٫ فى اإلاكاع٦ت اإلاؿاٖض اإلاضعؽ ٖلى  
 
٣ا  لألخ٩ام ٞو

 .الخىُٟظًت الالئدت فى اإلا٣غعة

 ًدبٗىنها التى الجامٗت ٚحر فى صعوؽ بل٣اء ًجىػ  ال. 
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 للمعيد الىظيفي التىصيف بطاقت

 :للمعيد الالشمت املؤهالث

1.  
 
 ال٩لُت مجلـ َلب ٖلى ابىاء   الجامٗت عئِـ مًب٣غاع  اإلاُٗض ٌٗحن 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (133) اإلااصة لىو َب٣ا

٩ىن  املخخو ال٣ؿم مجلـ عؤي ؤزظ بٗض ش مً الخُٗحن ٍو  ال٣غاع. نضوع  جاٍع

2.  
 
  ٌٗحن ُٞمً ٌكتٍر (135) اإلااصة لىو َب٣ا

 
 .الؿمٗت خؿً الؿحرة مدمىص ٩ًىن  ؤن مُٗضا

 هظا مً(135) , (133)  اإلااصجحن خ٨م  مغاٖاة م٘ 1972 لؿىت 49 ال٣اهىن  مً (137) اإلااصة بالخ٩ال٠ُ اإلاُٗضًً حُٗحن ًد٨م .3

جي بحن مً الخ٩ال٠ُ  ٍَغ٤ ًٖ اإلاُٗضون  ٌٗحن ؤن ُٞجىػ  ال٣اهىن   ج٣ضًغ ٖلى الحانلحن ألازحرجحن الؿيخحن فى ال٩لُت زٍغ

 ٖلى حُض
 
 ٣ًىم ما ؤو الخسهو ج٣ضًغ ماصة وفى ألاولى الجامُٗت الضعحت فى (الترا٦مي) الٗام الخ٣ضًغ مً ٧ل فى ألا٢ل حضا

 هظا مً (136) اإلااصة فى اإلا٣غعة اإلاٟايلت يىابِ مغاٖاه  الضعحاث م٘ مجمٕى فى ؤٖلى هى إلاً ألاًٞلُت وحُٗى م٣امها

الن الخُٗحن ط٦غها فى ؾحرص والتى ال٣اهىن   .باإٖل

 :واملسئىلياث املهام

 لُه ٖلى اإلااحؿخحر، الحهى٫  ؾبُل فى الٗلمُت صعاؾخه وبدىزه فى الجهض ؤ٢ص ى بظ٫ اإلاُٗض ٖلى  ٩ًلٟىن  بما ال٣ُام ٖو

ىاث مً به حرها ٖلمُت وصعوؽ جمٍغ ما٫ ٖلى مً ٚو  بمىانلت لهم ٌؿمذ الظي بال٣ضع ٩ًىن  ؤن ج٩لُٟه ؤن ًغاعي فى ألٖا

٤ ؤو صون بعها١ صعاؾخه وبدىزه  .حٍٗى

 مجلـ مىا٣ٞت بٗض الجامٗت عئِـ ب٣غاع مً بال ال٣ؿم جسهو ٚحر فى ٖلُا لضعاؾت ٌسجل ؤن للمُٗض ًجىػ  ال 

 .املخخهت ألا٢ؿام وبٗض ؤزظ عؤي مجالـ ال٩لُت مجلـ ا٢تراح ٖلى بىاء   والبدىر الضعاؾاث الٗلُا

 ٤ ٖلُه والخضٍعب الخضَعـ ؤنى٫  جل٣ى اإلاُٗضًً ٖلى  .اإلا٣غع  الىٓام ٞو

 لأل٢ؿام، وطل٪ الٗلمُت واإلااجمغاث لل٩لُت الٗلمُت اإلااجمغاث ؤٖما٫ فى اإلاكاع٦ت اإلاُٗض ٖلى  
 
٣ا  فى اإلا٣غعة لألخ٩ام ٞو

 .الخىُٟظًت الالئدت

 ًدبٗىنها.  التى الجامٗت ٚحر فى صعوؽ بل٣اء ًجىػ  ال 
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 بالكليت التىظيمي للهيكلالداعمت  الىحداث مديسي  ومسئىلياث مهام: ثاهيا

 الجىدة ضمان وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه. صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 بُه صواعث ٖلى خانل خماص الجىصة يمان هٓم مجا٫ فى جضٍع  .والٖا

 آلازٍغً م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه. 

 ؤلاصاعة خؿً مهاعاث لضًه. 

  الجاص والٗمل والالتزام  باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُه ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟه هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُه مجلـ مً ب٣غاع  الْى

 :واملهام املسئىلياث

 الاؾتراجُجُت وؤهضاٞها عؾالتها لخد٤ُ٣ ال٩لُت بصاعة ومخابٗت صٖم. 

 واإلا٣غعاث الضعاؾُت  البرامج ألا٧اصًمُت وجىن٠ُ اإلاٗاًحر وي٘ مخابٗت حكمل والتى بال٩لُت ألا٧اصًمُت ألاوكُت مخابٗت

غ واٖضاص  .جىُٟظها وآلُاث الخدؿحن البرامج واإلا٣غعاث الضعاؾُت ووي٘ زُِ ج٣اٍع

 ٘ضاص جُٟٗلها وآلُاث للىخضة جىُٟظًه زُه وي غ ومغاحٗت ومخابٗت إٖل ت للخ٣ُُم الخ٣اٍع   لل٩لُت الظاحي الؿىٍى
 
٣ا  لىماطج ٞو

خماص الخٗلُم حىصة لًمان ال٣ىمُت الهُئت  .والٖا

 م ألاصاء ج٣ُُم هٓم جُب٤ُ مخابٗت غها الغيا و٢ُاؽ الُالبي وج٣ٍى ُت مً والخإ٦ض وجٍُى ب جٖى  الخضَعـ هُئت ؤًٖاء وجضٍع

 .والحضًثت اإلاؿخجضة الخ٣ُُم َغ١  ٖلى

 ت الٗمل زُت جُٟٗل ُت خمالث عؾالتها، وجىُٓم لخد٤ُ٣ بها الٟىُت اللجان زال٫ مً واإلاٗلىت اإلاىز٣ت الؿىٍى  اإلاخٗل٣ت الخٖى

حن الضَعـ، هُئت وؤًٖاء الُالب مؿخىي  وطل٪ ٖلى ٖلحها، َغؤث الى والخُىعاث الجىصة، ز٣اٞت بيكغ  وحمُ٘ ، وؤلاصاٍع

 .اإلاؿتهضٞت الٟئاث

 الجهائُت الؿىت َالب - زاعجى م٣ُم ل٢ب مً الخٗلُمُت البرامج لخ٣ُُم والخاعحُت الضازلُت اإلاغاحٗت آلُاث جُٟٗل - 

جىن  حرها الٗمل ؤصحاب -الخٍغ  .ٚو

 ت، ال٩لُت، ؤوكُت حمُ٘ ًٖ وٕاخهائُاث بُاهاث وٕاٖضاص الالػمت البُاهاث ٢ىاٖض بىاء  اإلاخاخت والام٩اهُاث واإلاىاعص البكٍغ

 .البدثُت وألاوكُت البِئت، املجخم٘، وجىمُت زضمت وؤوكُت الُالبُت، والخضماث بغهامج، ل٩ل

 خماص ملٟاث اٖضاص مخابٗه خماص حىصة الخٗلُم لًمان ال٣ىمُه للهُئه لإلٖخماص للخ٣ضم ال٩لُه لخإهُل ؤلٖا  .وؤلٖا

 م الخدٟحز فى خ٤ له  .مً عئِـ الجامٗت و ٖمُض ال٩لُت الخهض٤ً بٗض مغءوؾُت لألٞغاص والخ٣ٍى
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 الجىدة وحدة لىائب مديس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :الالشمت املؤهالث

 بال٩لُت جضَعـ او ًٖى هُئت مٗاوهت هُئت ًٖى ٩ًىن  ؤن 

 الجىصة يمان وخضة ؤًٖاء بحن مً ٩ًىن  ؤن 

 لىخضةا ضًغهائبا إلا حُِٗىه ٖىض بال٩لُت ؤصاعي  مىهب ٌكٛل ؤال 

 غ مجا٫ في زبرة لضًه ج٩ىن  ؤن  الجامعي بالخٗلُم الجىصة ويمان الخٍُى

 ـ  هُئت وؤًٖاء ال٩لُت بصاعة م٘ خٟهمالو  ٨ُاؾتالب الخٗامل ٖلى ٢اصعة بشخهُت ًخمحز ٟحن الُالب وو الخضَع و  اإلاْى

اث حمُ٘ و ٖلى الٗاملحن  . الخٗلُمُت باإلااؾؿت اإلاؿخٍى

 ُٟي سجله ٌكهض ؤن  .والالتزام بالجزاهت الْى

 ال٢خه لل٩لُت الجُض الخمثُل ٖلى ال٣ضعة  الخٍٟىٌ خالت في الجُضة الخاعحُت ٖو

 ما٫ اخخ٩ا٦هو  بال٣ىاهحن ؤلاإلاام ت باإٖل  .بال٩لُت ؤلاصاٍع

 بُه صواعث ٖلى خانل خماص الجىصة يمان هٓم مجا٫ فى جضٍع  .والٖا

 :واملهام املسئىلياث

  .اإلاٗاوهت في اٖضاص زُِ الٗمل الالػمت و الاقغاٝ ٖلي الٗمل بالىخضة 

 .اإلاكاع٦ت في الخيؿ٤ُ بحن اصاعة ال٩لُت و الا٢ؿام املخخلٟت و بحن الىخضة 

  .ًدل مدل مضًغ الىخضة خا٫ ُٚابه في ٧اٞت اإلاهام التي ج٣٘ في هُا١ بزخهانه 
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 الخسيجين متابعت وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

  :الالشمت املؤهالث

 عؤؽ الٗمل ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه  صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 جحن م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه  .الخٍغ

 الٗمل ؤصحاب م٘ الخىانل ٖلى ٢اصع. 

 ؤلاصاعة خؿً ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُه ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟه هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُه مجلـ ب٣غاع مً الْى

 :واملهام املسئىلياث

 غ وؤٖضاص الىخضة بصاعة ملجلـ صوعي احخمإ ٣ٖض  .الٗمل زُه جُٟٗل الىخضة ومضي اهجاػاث ًٖ ؾىىي  عب٘ ج٣ٍغ

 ج( )اؾخماعاث بُاهاث الخٍغج بُاهاث همىطج اٖضاص  .زٍغ

 ٘ ج الجهائُت الٟغ٢ت َالب ٖلى الاؾخماعة جىَػ  .البُاهاث ٢اٖضة وججمُٗها وجدضًث ال٩لُت وزٍغ

 جحن زانت ملٟاث بٖضاص ه واؾخبُاهاث بالخٍغ جحن عيا ل٣ُاؽ صوٍع ٜ ال٩لُت ج٣ضمها الخضماث التي ًٖ الخٍغ  البُاهاث وجَٟغ

غيها غ في ٖو  .يىئها في الاحغاءاث الخصحُدُت واجساط إلاىا٢كتها صوعي ج٣ٍغ

 جحن مخابٗت بىخضة زانت بُاهاث ٢اٖضة ٖمل  .بال٩لُت الال٨تروهُت الخانت البىابت ٖلى وويٗها الخٍغ

 جحن عبِ فى وصوعها ؤهمُت الىخضة لخىيُذ الىخضة مؿئىلى م٘ بال٩لُت الجهائُت الٟغ٢ت َالب م٘ زام ل٣اء ٖمل  الخٍغ

ٟهم الٗمل بؿى١  بال٩لُت ٠ُ في مجا٫ اإلابظولت بالجهىص وحٍٗغ جحن جْى  .الخٍغ

 جي ومضي الاخخُاج الٗمل بإصحاب لالجها٫ املخخلٟت الاجها٫ وؾائل واؾخسضام صعاؾت مُضاهُت احغاء  .ال٩لُت لخٍغ

 ٠ُ ملخ٣ى ٣ٖض جحن جْى ما٫ ؤصحاب م٘ ال٩لُت جىٓمه الظي الضوعي الخٍغ  .ؤلٖا
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 والتقىيم القياس وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

  :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه  صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 والُالب الخضَعـ هُئت ؤًٖاء م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه. 

 آلازٍغً م٘ الٟٗا٫ الخىانل ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 م ال٣ُاؽ ز٣اٞت وكغ ٖلى ال٣ضعة لضًه  .بال٩لُت والخ٣ٍى

 غ مىا٦بت ٖلى ال٣ضعة لضًه م الامخداهاث هٓم فى الخٍُى  .والخ٣ٍى

 الجاص والٗمل والالتزام باإلاهضا٢ُه له مكهىص. 

 خم ال٩لُه ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُت مجلـ مً ب٣غاع الْى

 :واملهام املسئىلياث

 ت الامخداهاث ؤن مً الخإ٦ض  م٘ بالخيؿ٤ُ وطل٪ الالػمت وحؿخىفي اإلاٗاًحر بالجامٗت الامخداهاث هٓام م٘ جخ٤ٟ اإلاىيٖى

 .املخخلٟت ألا٧اصًمُت ألا٢ؿام

 غ ؤلاخهاءاث بنضاع ت والخ٣اٍع  وإلاغ٦ؼ بال٩لُت الجىصة لىخضة يمان واعؾالها بال٩لُت وال٣ُاؽ الخ٣ُُم وي٘ ًٖ الضوٍع

م  .بالجامٗت والامخداهاث الخ٣ٍى

 بُت الاخخُاحاث جدضًض .لظل٪ املخخاعة ؾُهاالضع  ثعاللم٣غ  ألاؾئلت بىى٥ لٗمل الخيؿ٤ُ م هٓم مجا٫ فى الخضٍع  الخ٣ٍى

 .البرامج الضعاؾُت بال٩لُت مؿخىي  ٖلى والامخداهاث

 بُت الضوعاث وجىُٟظ جىُٓم  .الجامٗت إلاغ٦ؼ الخاب٘ الخضٍعب مغ٦ؼ م٘ بالخيؿ٤ُ الخضٍع

 م ال٣ُاؽ ز٣اٞت وكغ ٖلى الٗمل  .بال٩لُت والخ٣ٍى

 غ بال٩لُت الجىصة يمان وخضة م٘ الٟٗا٫ الخىانل م الامخداهاث هٓم لخٍُى  .والخ٣ٍى
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 ألاكاديمي وإلازشاد الدعم وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه  صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالي سجله. 

 مىاؾبت واحخماُٖت ٖلمُت صعاؾُت بِئتو   ْغٝو تهُئت ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 آلازٍغً م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه. 

 غ الخدؿحن هدى صائما ٌؿعى  .والخٍُى

 ؤلاصاعة خؿًعاث مها لضًه. 

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُت ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُت مجلـ ب٣غاع مً الْى

 :واملهام املسئىلياث

 اًت صٖم ج٣ضًم اًت لؿُاؾه جإ٦ُضا بال٩لُت واإلاىهىبحن اإلاخٟى٢حن للُالب مخمحزة وٖع  اإلاخمحزة  الهٟىة هظه الضولت لٖغ

  ت الخبراث مً ؾخٟاصةالا ًاء اإلاخمحزة والٗلمُت التربٍى ٤ الخىحهاث بال٩لُت الخضَعـ هُئت أٖل ت وألاؾالُب الٗاإلاُت ٞو  التربٍى

ُض ًًمً بما للُالب ؾلُم نخي وهٟس ي مىار لخل٤ الٗالي الخٗلُم فى الحضًثت  ؤًٖاء بحن الحمُمت الٗال٢اث ؤوانغ جَى

 .مخمحز واحخماعي ٖلمي مىار وزل٤ والُالب هُئت الخضَعـ

 ضاص مك٩لت ٖلى الخٛلب هاع مىاؾبه واحخماُٖت صعاؾُت  ٖلمُت وبِئت ْغٝو وتهُئت الجامعى الخٗلُم فى ال٨بحرة ألٖا  إْل

٢ًضعاث  غ اإلاخمحًز  .وؤلا٢لُمُت املحلُت الٗمل ؾى١  فى في اإلاىاٞؿت ٌؿاٖضهم بما عتهم ا مها وجٍُى

 ٖلمي لخٟاٖل الٟغنت وإجاخت بال٩لُت والُالب الخضَعـ هُئت ؤًٖاء بحن والاحخماعي والث٣افي الٗلمي للخٗاون  مجا٫ زل٤ 

ت زبراتهم الؾدثماع الخضَعـ والُالب هُئت ؤًٖاء بحن بًجابي واحخماعي ٠ُ التربٍى  مؿاٖضة فى الٗلمُت ٢ضعاتهم وجْى

اًت الُالب اإلاخٗثًرً  .اإلاخٟى٢حن الُالب وٖع

 الضعاس ي البرهامج وا٦مالهم ألا٧اصًمُتصعاؾتهم  زال٫ ج٣ضمهم ًد٤٣ بما الُالب ًدخاحه الظي ألا٧اصًمي ؤلاعقاص ج٣ضًم 

 .بِؿغ

 الضٖم م٨خب حهىص لضٖم وؤلاصاعاث املخخلٟت بال٩لُت الٗلمُت وألا٢ؿام ال٩لُت ٢ُاصاث م٘ بالخٗاون  اجها٫ ٢ىىاث بًجاص 

غ هدى َمىخه وصٖم إلاكا٧ل الُالب الحلى٫  ج٣ضًم ٖلى إلاٗاوهخه للُالب ألا٧اصًمي  للبِئت مخ٩املت مىٓىمت وج٣ضًم الخٍُى

 .بال٩لُت الٗاملحن حمُ٘ بحن الخٗاون  مً بَاع فى اإلاثالُت الجامُٗت إلاماعؾت الحُاة ألا٧اصًمُت

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Markting  

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 التدزيب وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت
  :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه  صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث  مً زالي سجله. 

 والخىُٓم ؤلاصاعة خؿً مهاعاث لضًه. 

 م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه ً  .آلازٍغ

 غ الخدؿحن هدى صائما ٌؿعى  .والخٍُى

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُت ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُت مجلـ مً ب٣غاع الْى

 :واملهام املسئىلياث

 غيها زانت سجالث في مدايغه و٢غاعاجه وحسجُلها وإٖضاص لالحخمإ، لألًٖاء الضٖىة وجىحُه املجلـ ؤٖما٫ حضو٫  جدًحر  الاحخمإ في ؤلاصاعة مجلـ ٖلى ٖو

 .ٖلحها الخالي للخهض٤ً

 املجلـ عئِـ م٘ بالخٗاون  ؤلاصاعة ٢غاعاث مجلـ جىُٟظ مخابٗت. 

 غ اٖضاص غيها بالىخضة الخانت الضوعيوؤلاهجاػاث  الٗمل مخابٗت ج٣اٍع  .ؤلاصاعة مجلـ ٖلى ٖو

 غ بٖضاص ما٫   ب٩لُت الخضٍعب وخضة وكاٍ ًٖ الؿىىي  الخ٣ٍغ ٤ واصاعة الٖا  يمان وخضة مضًغ ٖلى ٖغيه بٗض ؤلاصاعة ملجلـ وج٣ضًمه حامٗت الجهًت – الدؿٍى

 .الجىصة

 ٣ا ؤلاصاعة ب٣غاعاث مجلـ ال٩لُت مجلـ بباٙل  .الخىُٟظًت الالئدت ألخ٩ام ٞو

 ما٫ حمُ٘ الاقغاٝ ٖلى ت ألٖا  .الاصاعة مجلـ سجالثعا١ و و ؤ حمُ٘ وخٟٔ ؤلاصاٍع

 إل ٣ًىم غيها الىخضة بصاعة ملجلـ الىاعصة اإلا٩اجباث حمُ٘ ٖلى بااَل  .ؤلاصاعة مجلـ ٖلى ٖو

 بها الٗاملحن وحمُ٘ الىخضة الاقغاٝ ٖلى ٘  .اإلايكىصة ألاهضاٝ وجد٤ُ٣ الٗمل ؾحر ٨ًٟل خؿً وبما مىاؾبا ًغاه بما ٖلحهم الٗمل وجىَػ

 بُت صعاؾت الاخخُاحاث اٖضاص بُت الخُِ ووي٘ الخضٍع بُت بخى٢ُخاث البرامج ػمني والجضو٫  الخضٍع  .يىئها فى الخضٍع

 بُت الضوعاثؤزغ  و٢ُاؽ وج٣ُُم ومخابٗت وجىُٟظ بٖضاص في اإلاكاع٦حن لجمُ٘ اإلا٩اٞأث ا٢تراح نٝغ  وال٣ىاهحن اللىائذ يىء في الىضواث ؤو الٗمل وعف ؤو الخضٍع

 .الخضٍعب وخضة جد٣٣ها التي الظاجُت اإلاىاعص ومً الخام الُاب٘ بالىخضاث طاث الخانت

 بُت و البرامج الخضماث ا٢تراح اؾٗاع  .الاصاعة مجلـ ًًٗها التى ال٣ىاٖض خضوص فى وخضة الخضٍعب جىٓمها التى والىضواث الٗمل ووعف الخضٍع

 غ ج٣ضًم ت ج٣اٍع والا٢تراخاث  الخىُٟظ اٖتريذ التى وال٣ٗباث الٗمل ؾحر زانت بهٟت ًىضح بها الخضٍعب وخضة اٖما٫ ًٖ الاصاعة مجلـ لغئِـ قهىع  3 ٧ل صوٍع

 .الاصاعة مجلـ ٖلى لٗغيها الالػمت لخالٞحها

 ُ٘غ الخانت واإلاؿدىضاث الىزائ٤ ٧اٞت ٖلى ؤلاصاعة مجلـ عئِـ م٘ بالخًامً الخى٢  .بىخضة الخضٍعب والخ٣اٍع

 ت اإلا٣اٌؿاث اٖضاص  .الىخضة اخخُاحاث ب٩اٞت الؿىٍى

 ؤلاصاعة بمىا٣ٞت مجلـ و٧لُاث الجامٗت ال٩لُت صازل مً بالىخضة للٗمل جضَعـ هُئه اًٖاء جغقُذ. 

 ال٩لُت مجلـ ٣ًغه ما يىء في وألاهضاٝ الاؾتراجُجُت لل٩لُت الىخضة ؤهضاٝ وجد٤ُ٣ الٗمل جِؿحر قإنها مً ال٣غاعاث التي وجُٟٗل جىُٟظ 

 وؤوكُتها الىخضة لٗملُاث الخىُٟظًت ؤلاصاعة جىلي. 

 ٝغ ٖلى الاقغا بُت جٍُى ت لألهضاٝ وجد٣ُ٣ها البرامج الخضٍع حر اإلاىيٖى  .لها الالػم الضٖم وؤلاعقاص وجٞى

 ٝغ ٖلى الاقغا م ج٣ُُم مىٓىمت وإصاعة جٍُى بُت مجالبرا ؤزغ و٢ُاؽ وج٣ٍى خماص الجىصة يمان مٗاًحر يىء في ؤًٞل هدى ٖلى اإلاىاعص بهضٝ جسهُو الخضٍع  .والٖا

 ت الغب٘ الٗمل ٍٞغ٤ ؤصاء مغاحٗت بٗملُت ال٣ُام  .ؾىٍى
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 الظاجُت اإلاىاعص لخىمُه اإلابظولت الجهىص إلصاعة الخضٍعب وخضة بصاعة مجلـ م٘ الخيؿ٤ُ. 

 ؤلاصاعة مجلـ بلُه بها ٌٗهض التي الازغي  الازخهاناث. 

 والكىازث ألاشماث إدازة وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؽ ؤ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه. صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 آلازٍغً م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه. 

 اإلاٟاحئت اإلاىا٠٢ ومىاحهت الخهٝغ خؿً ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُت ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُت مجلـ مً ب٣غاع الْى

 :واملهام املسئىلياث

 ٘ت للمىاعص والؿالمت لألمً ومٗلىت مٗخمضة زُت وي ٟحن، هُئت )ؤًٖاء بال٩لُت البكٍغ  ٖما٫(  َالب، الخضَعـ، مْى

 ألاػماث و٢ٕى مً ال٩لُت والاٞغاص بها جإمً التي بالىاحباث ؤًٖائه وج٩ل٠ُ اإلااؾؿت قاٚلي مً ألاػمت بصاعة ٍٞغ٤ حك٨ُل 

 .وال٩ىاعر

 وألاػماث الحغائ٤ وال٩ىاعر و٢ٕى يض و الاٞغاص ال٩لُت جإمحن ٖلى الٗمل. 

 وميكإتها ال٩لُت مجخم٘ صازل والؿالمت ألامً مٗاًحر مغاٖاة جد٤ُ٣. 

 بهم والُالب الٗاملحن بحن الىعي وكغ  ".ال٩اعزت" الاػمت إلاىاحهت ألامثل الؿلى٥ ٖلى وجضٍع

 حر  .وال٩ىاعر ًٖ ألاػماث الىاحمت الخؿائغ مً للحض والاػماث ال٩ىاعر إلاىاحهت الالػمت واإلاٗضاث الىؾائل جٞى

 والاؾخٟاصة بها ال٣هىع  ؤوحه للى٢ٝى ٖلى صٞٗذ التي وألازُاء ألاػمت بصاعة ٍٞغ٤ ؤصاء مؿخىي  وج٣ُُم جدلُل الاقغاٝ ٖلى 

  لها لخالٞحها الٗاحلت الحلى٫  لىي٘ مك٨الث مً ًٓهغ ٢ض مما
 
 .مؿخ٣بال
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 التعلم الالكترووي وحدة ملديس الىظيفي التىصيف بطاقت

 :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه. صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 آلازٍغً م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه. 

 اإلاٟاحئت اإلاىا٠٢ ومىاحهت الخهٝغ خؿً ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُت ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم ُٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو  .ال٩لُت مجلـ مً ب٣غاع الْى

 :واملهام املسئىلياث

 ٝم٘ جخمش ى التى ؤهضاٞها لخد٤ُ٣ الىخضة ٖلى الاقغا ٘ غ مكاَع  .ال٩لُتب الخٍُى

 ٝبال٩لُت. اإلا٣غعاث الال٨تروهُت وجُٟٗل جىُٟظ ٖلى الاقغا 

 بٚغايه جد٤ُ٣ بهضٝ بالىخضة الٗمل لىٓام الغئِؿُت اإلا٣ىماث وي٘ ؤو الؿُاؾت عؾم ٘  .الازخهاناث وجىَػ

 ت زُت بٖضاص ٗها الال٨ترووى الخٗلم لىخضة ؾىٍى  .ال٩لُت ال٢غاعها ملجلـ وٞع

 ت الخُت جىُٟظ مخابٗت  .الجامٗت مً واإلاٗخمضة اإلا٣غة الخُت خؿب الال٨ترووى الخٗلم لىخضة الؿىٍى

 ٘ٗها الال٨ترووى الخٗلم لىخضة الؿىىي  للخ٣ُُم زُت وي  .إل٢غاعها ال٩لُت ملجلـ وٞع

 الال٨ترووى الخٗلم لىخضة الؿىىي  الخ٣ُُم زُت جىُٟظ مخابٗت . 

 ٝبُت الاخخُاحاث لخدضًض زُت وي٘ ٖلى الاقغا ٣ت الخضٍع ت مؿخمغة بٍُغ  . جىُٟظها ومخابٗت وصوٍع

 ٘غ زُِ وي  .للىخضة والخدؿحن الخٍُى

 غ ج٣ضًم  ت.صوٍع بهٟت لىخضةا ؤصاءال٩لُت ًٖ  إلصاعة الخ٣اٍع

 م الخدٟحز فى خ٤ له  .مً عئِـ الجامٗت و ٖمُض ال٩لُت الخهض٤ً بٗض مغءوؾُت لألٞغاص والخ٣ٍى

 الىخضة وؤهضاٝ ؾُاؾت ًد٤٣ بما مغءوؾُه الاٞغاص جىُٓم حٗضًل فى خ٤ له. 

 ال٩لُت مجلـ ٖلى الٗغى بٗض مغءوؾُه الاٞغاص حُٛحر فى خ٤ له. 

 غ بٗملُت ًخٗل٤ ُٞما الخاعحُت بالجهاث الاجها٫ فى خ٤ له  . بالىخضة الٗمل جٍُى

 الىخضة فى مغءوؾُه الاٞغاص ٖمل ج٣ُُم. 
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 الكىترول لسئيس بطاقت التىصيف الىظيفي
 :الالشمت املؤهالث

 الٗمل عؤؽ ٖلى جضَعـ هُئه ًٖى. 

 الض٦خىعاه. صعحه ٖلى خانل 

 الىٓغ لٟذ او الجؼاءاث مً زالى سجله. 

 م٘ الٟٗا٫ الخىانل مهاعاث لضًه ً  .آلازٍغ

 اإلاٟاحئت اإلاىا٠٢ ومىاحهت الخهٝغ خؿً ٖلى ال٣ضعة لضًه. 

 الجاص والالتزام والٗمل باإلاهضا٢ُت له مكهىص. 

 خم ال٩لُت ٖمُض /ص.ؤ بترقُده ٣ًىم  .ال٩لُت مجلـ مً ب٣غاع الىُْٟت هظه لكٛل الخُٗحن ٍو

 :واملهام املسئىلياث

 .ٌكٝغ ٖلي اٖما٫ الدؿلُم و الدؿلم بسهىم اوعا١ الامخداهاث 

  ًدخٟٔ به ٣ًضم هظا الاًها٫ لىخضة الجىصة لالَإل زم  حؿلُم اوعا١ الاحابت الي ال٨ىترو٫ وٖمل اًها٫ لًٗى هُئت الخضَعـ بٗض

ـ.  ًٖى هُئت الخضَع

 :الاقغاٝ ٖلي جىُٓم اٖمل ال٨ىترو٫ الضازلُت 

حن. -  اٖضاص ٢ىائم اللجان و اإلاغا٢بحن و اإلاكٞغ

ٝغ َب٣ا لالٖضاص  - لٟت او ٦غاؾاث الاحابت و الْا هت مدايغ و ج٣ؿُمها و حؿلُم ٧ل مدايغ ما ًساملحضصة ل٩ل نٝغ الٚا

 ٢بل الامخدان بى٢ذ ٧افي.

- . ٝغ مضون ٖلحها البُاهاث الي ال٨ىترو٫ ٢بل الامخدان باؾبٕى  حؿلُم ٦غاؾاث الاؾئلت في الْا

٤ الٗمل ٩ًىن ٞحها ًٖى هُئت  - ت جًم ٢ؿم او ا٦ثر بدُث ٩ًىن ٍٞغ اث بدُث ٧ل مجمٖى ج٣ؿُم اٖما٫ ال٨ىترو٫ الي مجمٖى

ـ و مؿاٖضون له مً الهُئت اإلاٗاوهت.  جضَع

ىض اصزا٫ الىخائج ًخم الحهى٫ ٖلي ٧لمت الؿغ الخانت باالؾخاط الض٦خىع ٖمُض ال٩لُت و ٌؿلم الي عئِـ ال٨ىترو٫ و ٌٛحرة ٖ -

 باؾخمغاع و ٩ًىن في ٖهضجه و جدذ مؿئىلُخه ختي اٖالن الىخائج و بٗض طل٪ ٌٗاص حؿلُم طل٪ الي م٨خب ٖمُض ال٩لُت.

اث الضعحاث مٗخمضة مً اؾخاط اإلااصة في زال٫ حؿلُم ال٨غاؾاث بٗض الخصحُذ مصحىبت  - ش الامخدان  3ب٨كٞى اًام مً جاٍع

 الىٓغي الجهائي.

ت مؿئىلت ًٖ اإلاىاص باصزا٫ الىخائج ٖلي اإلاى٢٘ الال٨ترووي لل٩لُت و مغاحٗتها و ٖمل الاخهائُت جدذ  - ج٣ىم ٧ل مجمٖى

ـ اإلاؿئى٫.  مؿئىلُت ًٖى هُئت الخضَع

خاالث الحغمان بؿبب  –خاالث الاوسحاب  –بٗض اهتهاء مغخلت اصزا٫ الىخائج جخم اإلاغاحٗت ٖلي خاالث الحغمان بؿبب الٛل  -

مغاحٗت  –% في الامخدان الجهائي ٌٗخبروا عاؾبحن في اإلااصة 30الخإ٦ض مً ان الحانلحن ٖلي ا٢ل مً  –ججاوػ وؿبت الُٛاب 

 خاالث الغؤٞت.

 الىدُجت ٣ًىم ال٨ىترو٫ باٖضاص ٦غاؾاث الاحابت الخانت بمىيٕى الخٓلم للىٓغ و البذ في في خالت وحىص جٓلماث م ً

 الخٓلماث مً ٢بل لجىت بغئاؾت ٖمُض و و٦ُل ال٩لُت و عئِـ ال٨ىترو٫.
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 في خالت وحىص حُٛحر في الىدُجت جهىب الىدُجت بٗض اإلاغاحٗت و الخض٤ُ٢ في ٦ك٠ الضعحاث و ًخم الخُٛحر ٖلي ال٩ىمبُىجغ 

 بىاؾُت ال٨ىترو٫.

:
ً
  بالكليت إلادازي  للجهاش الىظيفى التىصيف ثالثا

ً
  1978 لسىت 47 زقم بالدولت العاملين لقاهىن  طبقا

 ال٩لُت ؤمحن الىظيفت: أسم

 :العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ائ٠ ٢مت ٖلى الْى   بال٩لُت الخضَعـ هُئت ؤًٖاء مً ٚحر الٗاملحن ْو

ُٟت هظه جسخو -  .بال٩لُت ؤلاصاعي  ٖلى الجهاػ الٗام باألقغاٝ الْى

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

ُٟت هظه قاٚل ٌكٝغ -  .الخابٗت الخ٣ؿُماث الخىُٓمُت ٖلى الْى

حره مً ؤلاصاعي  الٗمل حمُ٘ ٖلى الاقغاٝ - ما٫ ٚو  .بال٩لُت ألازغي  ألٖا

- ٘  .ومخابٗخه الخابٗت له الخىُٓمُت ألا٢ؿام بحن جيؿ٣ُه و الٗمل جىَػ

 .الٗمل ؾحر حٗترى التي وال٣ٗباث .جىُٟظها ومخابٗت واللىائذ والخٗلُماث ال٣ىاهحن جُب٤ُ ٖلى الاقغاٝ الٗام -

ما٫ جيؿ٤ُ -  .اإلاكا٧ل خل ٖلي والٗمل اقغاٞه هُا١  في الخىُٓمُت الخ٣ؿُماث بحن ألٖا

ما٫ جىُٟظ ٖلي الغ٢ابت هٓم وي٘ -  .جىُٟظها ومخابٗت ال٩لُت صازل ألٖا

ت الؿلُاث مباقغه -  .هل املخىلت الؿلُاثخضوص  في ؤلاصاٍع

 ال٣ُام بما ٌؿىض بلُه مً بٖما٫ ؤزغي.  -

 السئيس املباشس :  -3

ُٟت هظه قاٚل ًسً٘ -  ال٩لُت لٗمُض الٗام لألقغاٝ الْى

 :ث واملعازف ألاساسيت الالشمت للىظيفتزاالقدازث واملها -4

 مهاعة ٖالُت فى ال٣ُاصة والاقغاٝ. -

غ. -  مهاعة ٖالُت فى الاجها٫ وإٖضاص الخ٣اٍع

 ٖالُت ٖلى الخىحُه والخدلُل اإلاى٣ُي.٢ضعة  -

ٗاث وال٣ىاهحن وألاهٓمت. - ت جامت بالدكَغ  مٗٞغ

  -مهاعاث مخ٣ضمت فى الخسُُِ الاؾتراجُجي -

 :التدزيبيت ثاز و الد -5

 الخسهو مجا٫ صوعاث فى -

 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

باو  مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -  . الٗمل مجا٫ فى مخسهو جضٍع
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 امحن م٨خبت :الىظيفت أسم

 :العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ت بالجامٗت اإلا٨خبت في الْى  .اإلاغ٦ٍؼ

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

ُٟت هظه قاٚل ًسخو -  .٦خب مغاح٘ و مً الُالب بسضمت الْى

إل ٖلى واؾخ٨مالها اإلا٨خبت ٞهاعؽ بٖضاص ٖلى ٌكٝغ -  .اإلاىاؾب الزخُاع اليكغ ع صو  ًٖ جهضع التي ال٨خب ٢ىائم والَا

اعة وصٞاجغ باإلا٨خبت الخانت الضٞاجغ حمُ٘ خٟٔ -  .والضازلُت الخاعحُت ؤلٖا

٤ وخٟٓها اإلا٨خبت مؿدىضاث جىُٓم -  .وجغجُبها زخمها بٗض الحاحت ٖىض الغحٕى بلحها جِؿحر بٍُغ

ما٫ ٣ًىم - غ الحؿابُت باأٖل  .الخانت باإلا٨خبت وؤلاخهاءاث والخ٣اٍع

 .اإلاؿخٍٗغً الضازلُت لجمُ٘ والاؾخٗاعة الؿىىي  الجغص في اإلاكاع٦ت  -

 .والخىُٓم والترجِب لحٟٔاو  الخهي٠ُ الاقترا٥ في -

مل حٗلُماث بض٢ت جىُٟظ ومغا٢بت الخاعحُت الاؾخٗاعة مغاحٗت خغ٦ت -  .لها الالػمت البُا٢اث ٖو

ت والضاعؾحن الباخثحن َلباث بدث -  .جلبُتها وؾٖغ

ت في ٌكتر٥ - دهها ال٨خب قغاء لجىت ًٍٖى  .ٞو

 .ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً بلُه ؿىضٌ ماب ال٣ُام -

 املباشس  السئيس -3

 املخخو للغئِـ اإلاباقغ الاقغاٝ جدذ قاٚلها ًسً٘ -

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث -4

 .والخىُٓم والترجِب والحٟٔ الخهي٠ُ َغ١  ٌٗٝغ -

 .الؿىىي  الجغص َغ١  ٌٗٝغ -

ما٫ ٌٗٝغ - غ وؤلاخهاءاث الحؿابُت ألٖا  .الخانت باإلا٨خبت والخ٣اٍع

 .الؿىىي  الجغص َغ١  ٌٗٝغ -

دهها ال٨خب قغاء لجان في اإلاكاع٦ت ٌؿخُُ٘ -  .ٞو

 .باإلا٨خباث الخانت اإلاالُت واللىائذ ال٣ىاهحن ٌٗٝغ -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالي الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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 ال٩لُت ٖمُض ؾ٨غجحر :الىظيفت أسم

  :العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ائ٠ ٢مت ٖلى الْى  .اإلا٨خب ْو

ُٟت هظه وجسخو -  .ٖمُض ال٩لُت ؤٖما٫ ٖلى الٗام باألقغاٝ الْى

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

اث اإلا٨خب ؤٖما٫ ٖلى باألقغاٝ ٣ًىم - غى اإلاىيٖى  .ال٩لُت ٖمُض الؿُض ٖلى ٖو

اث ٧اٞت وجسلُو صعاؾت واؾدُٟاء - غيها اإلا٨خب جدا٫ بلى التي اإلاىيٖى  .ٖو

ما٫ حضاو٫  ال٩لُت وإٖضاص ومجلـ واللجان والاحخماٖاث اإلا٣ابالث جىُٓم - مجلـ ال٩لُت و و٢غاعاث  الجلؿاث دايغم وحسجُل ألٖا

لها الي مجلـ الجامٗت   .اإلاٗىُت وإبالٚها للجهاث املخخهت الؿلُاث مً بحغاءاث اٖخماصها واجساطجدٍى

 .بها ج٩لُٟه الٗمُض التي ًبضي والبُاهاث واإلاظ٦غاث والبدىر الضعاؾاث بإٖضاص ال٣ُام -

اث بدث - غى هخائجها بدثها ال٩لُت ٖمُض ًُلب التي اإلاىيٖى  ٖو

ت ؤٖما٫ جىُٓم  -  .والحٟٔ الؿ٨غجاٍع

ما٫ ومخابٗت ؤلاصاعة ؤٖما٫ حمُ٘ ٖلى ؤلاقغاٝ - ت ألٖا  .باألصاعة الجاٍع

ما٫ لجمُ٘ الُىمُت اإلاخابٗت -  .بها ٖلما الٗمُض وإخاَت باألصاعة الخىُٟظًت ألٖا

 .ال٩لُت ٖمُض / .ص.ؤ الؿُض ٢بل مً ؤٖما٫ مً الُه ٌؿىض ما ب٩ل ال٣ُام -

 .باإلاىاُٖض الخانت باإلحىضة واإلا٣ابالث اإلاىاُٖض حسجُل -

اث جل٣ى -  .ألا٢ؿام ومجالـ ال٩لُت مجلـ مً اإلاىبث٣ت اللجان مً ال٩لُت مجلـ ٖلى ٖغيها اإلاُلىب اإلاىيٖى

ضاص - ما٫ حضاو٫  بةٖضاص املجلـ ل٣ٗض والخجهحز ؤلٖا اث ألٖا  .املجلـ ٖلى ٖغيها اإلاُلىب باإلاىيٖى

ًاء الضٖىاث جىحُه - ش املجلـ أٖل  .ؤلاو٣ٗاص وؾاٖت بخاٍع

- ً ضاصها املجلـ فى جضوع  التى اإلاىا٢كاث جضٍو  .ال٩لُت ٖمُض زم املجلـ ؤمحن مً وإٖخماصها ٢غاعاث نىعة فى إٖل

 .اإلاىاص وؤؾاجظة ألا٢ؿام عئؾاء مجالـ مدايغ بإٖما٫ ال٣ُام -

 ٖلى لٗغيها الجامٗت بصاعة الى إلعؾالها جمهُضا املجلـ ؤ٢غها التى وال٣غاعاث ٖغيذ التى باإلاىيىٖاث املخخلٟت ال٩لُت بصاعاث بباٙل -

 .ٖىه اإلاىبث٣ت واملجالـ الجامٗت مجلـ

 ؤزغي  ؤٖما٫ مً الُه ٌؿىض بما ال٣ُام -

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  .املخخو اإلاباقغ للغئِـ الاقغاٝ جدذ الْى

 :للىظيفت ألاساسيت الالشمت واملعازف واملهازاث القدزاث -4

 والاقغاٝ  ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

غ وإٖضاص الاجها٫ فى ٖالُت مهاعة -  .الخ٣اٍع

 .اإلاى٣ُي والخدلُل الخىحُه ٖلى ٖالُت ٢ضعة -

ت - ٗاث جامت مٗٞغ  .وألاهٓمت وال٣ىاهحن بالدكَغ

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -
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 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 ؾ٨غجحر و٦ُل ال٩لُت :الىظيفت أسم
 :العام الىصف -1

ُٟت هظه وجسخو -7  .ال٩لُت و٦ُل ؤٖما٫ ٖلى الٗام باألقغاٝ الْى

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

ض ٖغى - ٗها ال٩لُت و٦ُل / ص.ؤ بالؿُض الخام البًر  .اإلاٗىُت الجهاث ٖلى وجىَػ

 .باإلاىاُٖض الخانت باألحىضة واإلا٣ابالث اإلاىاُٖض حسجُل -

ما٫ بجمُ٘ ال٣ُام - ت ألٖا  .ال٩لُت و٦ُل / ص.ؤ بالؿُض الخانت ؤلاصاٍع

 .الغؾمُت الصح٠ فى ؤو بغ٢ُا والخٗاػي  التهاوى بغ٢ُاث بعؾا٫ -

مل صٖىاث وإعؾا٫ بٖضاص -  ت.الٗلمُ وألاحهؼة املخخبراثلجىت  مدايغ ٖو

 .ال٩لُت و٦ُل / ص.ؤ بالؿُض الخانت والىاعص للهاصع ملٟاث ٖمل  -

اث إلاىا٢كت الٗغى حهاػ إلؾخٗاعة الالػمت ؤلاحغاءاث ٖمل -  .وزاعحها بال٩لُت الٗلُا الضعاؾاث بُالب الخانت البدث مىيٖى

 .بؾخٟؿاعاتهم ٖلى وؤلاحابت الُالب مكا٧ل خل ٖلى والٗمل والُالب ألامىع  وؤولُاء الؼواع الؿاصة م٣ابلت -

ٗها ال٨ىتروالث ٦كىٝ ججهحز -  .بال٩لُت الضعاؾُت الٟغ١  لجمُ٘ ال٨ىتروالث عئؾاء الؿاصة ٖلى وجىَػ

 .جغم ٧ل فى بال٩لُت الضعاؾُت الٟغ١  لحمُ٘ الجهائُت الىخائج مً بيسخ والاخخٟاّ جهىٍغ -

ضاص - ما٫ والخدًحر ؤلٖا  .بال٩لُت الضعاؾُت الٟغ١  لجمُ٘ الغنض بٖاصة أٖل

 واإلا٣غعاث الامخداهاث ولجىت والُالب الخٗلُم قئىن  مدايغلجان ؤٖما٫ حضاو٫  بٖضاص -

-  
 
  ال٩لُت مجلـ ٖلي للٗغى جمهُضا

 
ا  .قهٍغ

باٖت ب٨خابت ال٣ُام -  . بال٩لُت املخخلٟت الٟغ١  بمخداهاث وجهىٍغ َو

الث ؤٖما٫ في اإلاؿاهمت -  . ٖام بك٩ل لل٩لُت الخدٍى

ض ٖغى - ٗها ال٩لُت و٦ُل / ص.ؤ بالؿُض الخام البًر  .اإلاٗىُت الجهاث ٖلى وجىَػ

ما٫ ال٣ُام - ض بؾخالم ال٨مبُىجغ، ٖلى ال٨خابُت باأٖل  .اإلا٩اجباث ٖلى الغص اإلاؿدىضاث، جهىٍغ والىاعص، الهاصع البًر

ما٫ ومخابٗت مٗها الٗمل ًخم التى ال٩لُت بصاعاث م٘ الخيؿ٤ُ - ت ألٖا  .الجاٍع

 .ال٩لُت و٦ُل / ص.ؤ الؿُض ٢بل مً بلحها ٌؿىض ٖمل بإي ال٣ُام -

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  .املخخو اإلاباقغ للغئِـ الاقغاٝ جدذ الْى

 الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف واملهازاث زاث القد -4

 .اإلاؿئىلُت وجدمل ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب صوعاث فى -
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 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 

 ؾ٨غجحر وخضة الجىصة بال٩لُت :الىظيفت أسم

 :العام الىصف -1

ُٟت هظه وجسخو -  .ال٩لُت و٦ُل ؤٖما٫ ٖلى الٗام باألقغاٝ الْى

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

 الىخضة مضًغ/ ص.ؤ بالؿُض الخانت والك٩ُاث اإلا٩اجباث اؾخالم -

 الىخضة مضًغ / ص.ؤ بالؿُض الخانت اإلا٩اجباث ٦خابت -

 .باإلاىاُٖض الخانت باألحىضة واإلا٣ابالث اإلاىاُٖض حسجُل -

 .ؤلاصاعة وبحن بُجها الٗمل وجيؿ٤ُ ال٩لُت وؤ٢ؿام بةصاعاث الاجها٫ -

 .بال٩لُت ح٣ٗض التى الىضواث وجىُٓم ؤٖما٫ فى اإلاؿاهمت -

 .ألاصاء لحؿً مٗا٦ؿت ٖىامل وؤي الٗمل بمؿئىلُاث ًخٗل٤ ُٞما مالخٓاث ؤي ًٖ اإلاباقغ الغئِـ بباٙل -

 الىخضة مضیغ / ص.ؤ الؿُض ٢بل مً بلُه حؿىض ؤٖما٫ بإي ال٣ُام -

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  .املخخو اإلاباقغ للغئِـ الاقغاٝ جدذ الْى

 الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف واملهازاث زاث القد -4

 .اإلاؿئىلُت وجدمل ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب صوعاث فى -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 

 

 

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Markting  

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 ٖامت  وزضمت حىالت ؤزهائي :الىظيفت أسم

 العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - اًت باإلصاعة الٗامت والجىالت الٗامت الخضمت بةصاعة الْى  .الُالب لٖغ

ُٟت هظه وجسخو - ما٫ الْى  .والجىالت للخضمت الٗامت اإلاخٗل٣ت باأٖل

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

غيها الٗامت بالخضمت الخانت البدىر ؤٖضاص -  .الجامٗت وؤمحن ألاصاة مضًغ ٖلى والجىالت ٖو

غ الخانت بىىاحي مجبراوال الخسُُِ وي٘ فى الاقترا٥ -  .الٗمل جٍُى

 .والجىالت الٗامت الخانت بالخضماث املخخلٟت باألحهؼة الاجهاالث احغاء -

اث ٖلى الاقغاٝ في الاقترا٥ - ت واإلاؿاب٣اث اإلاباٍع  .الضوٍع

 ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً ٌؿىض بما ال٣ُام -

  املباشس السئيس -3

ُٟت قاٚل ٌٗمل -  .ال٩لُت لى٦ُل ؤو والجىالت الٗامت الخضمت إلاضًغ ؤصاعة الٗام لألقغاٝ جدذ الْى

 :الالشمت للىظيفت ألاساسيت القدزاث واملهازاث واملعازف -4

 والاقغاٝ ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

غ وإٖضاص الاجها٫ فى ٖالُت مهاعة -  .الخ٣اٍع

 .اإلاى٣ُي والخدلُل وحُه الذ ٖلى ٖالُت ٢ضعة -

ت - ٗاث جامت مٗٞغ  .وألاهٓمت وال٣ىاهحن بالدكَغ

 الاؾتراجُجي الخسُُِ فى مخ٣ضمت عث ا مها -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ صوعاث فى -

 ..آلالى الحاؾب صوعاث فى -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Markting  

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 ألاؾغ قئىن  ؤزهائي :الىظيفت أسم

 : العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - اًت بةصاعة الْى  .الُالب ٖع

ُٟت هظه وجسخو - ما٫ ٖلى باألقغاٝ الْى  .ألاؾغ اإلاخٗل٣ت بكئىن  ألٖا

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

ت م٘ ٖال٢اث ًٍوج٩ى  والُٗاء ألازظ ٖلىو  حماٖت ٖلي الِٗل في الُالب جضٍعب ٖلى الٗمل فى اإلاٗاوهت -  .ػمالئهم ؾٍى

 لحل اإلاكا٧ل والخهضي الجماٖت صازل اإلاؿئىلُت وجدمل بًٗهم البٌٗ م٘ ون االخٗ ٖلى الُالب جضٍعب فى اإلاٗاوهت -

 .الٍٟغ٤ بغوح الجماٖت جىاحه التى والهٗىباث

 .ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً ٌؿىض بما ال٣ُام -

 املباشس: السئيس -3

ُٟت قاٚل ًسً٘ -  .املخخو للغئِـ ال٣ؿم اإلاباقغ لألقغاٝ جدذ الْى

 :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث -4

 والاقغاٝ ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

غ وإٖضاص الاجها٫ فى ٖالُت مهاعة -  .الخ٣اٍع

 .اإلاى٣ُي والخدلُل الخىحُه ٖلى ٖالُت ٢ضعة -

ت - ٗاث جامت مٗٞغ  .وألاهٓمت وال٣ىاهحن بالدكَغ

 الاؾتراجُجي الخسُُِ فى مخ٣ضمت مهاعاث -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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 احخماعي وكاٍ ؤزهائي :الىظيفت أسم

  :العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - اًت بةصاعة الْى  .الُالب ٖع

ُٟت هظه وجسخو -  .الاحخماعي اليكاٍ بإٖما٫ الْى

 :واملسئىلياث الىاجباث -2

ُٟت قاٚل ٌٗمل - اًت إلاضًغ الٗام لألقغاٝ جدذ الْى اًت ٢ؿم لغئِـ او الُالب ؤصاعة ٖع  .بال٩لُت الُالب ٖع

 .اليكاٍ الاحخماعي ؤهىإ ٖلى الٟني الاقغاٝ في باإلاٗاوهت ٣ًىم -

 .بالىىاحي الاحخماُٖت الخانت و البرامج الخُِ وي٘ في ٌكتر٥ -

اث ٖلى ٌكٝغ - ت اإلاباٍع  .الضوٍع

 .الجضص الٗاملحن بخضٍعب ٣ًىم -

 .ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً ٌؿىض بما ال٣ُام -

 :املباشس السئيس -3

ُٟت قاٚل ٌٗمل - اًت الُالب ؤصاعة إلاضًغ الٗام لألقغاٝ جدذ الْى اًت ٢ؿم لغئِـ او ٖع  .بال٩لُت الُالب ٖع

  :للىظيفتالالشمت  ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث  -4

 . الاقغاٝ و ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

غ وٕاٖضاص ؤلاجها٫ فى ٖالُت مهاعة -  . الخ٣اٍع

 . اإلاى٣ُى والخدلُل الخىحُه ٖلى ٖالُت ٢ضعة -

ت - ٗاث جامت مٗٞغ  . وألاهٓمت وال٣ىاهحن بالدكَغ

 الاؾتراجُجي الخسُُِ فى مخ٣ضمت مهاعاث -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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اض ي وكاٍ ؤزهائي :الىظيفت أسم  وعخالث ٍع

 العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - اًت بةصاعة الْى  .واإلاضن الجامُٗت الُالب ٖع

ُٟت هظه وجسخو - ما٫ الْى ايُت باأٖل  .للُالب الٍغ

 واملسئىلياث الىاجباث -2

ضاص ًخىلى - ايُت للمؿاب٣اث ألٖا  . ال٩لُاث بحن الٍغ

ضاص ًخىلى - ايُت للمهغحاهاث ألٖا  والخاعحُت الضازلُت الٍغ

ايُت الغخالث جىُٓم ًخىلى -  . الجامٗت وزاعج صازل الٍغ

ايُت اإلاؿاب٣اث جىُٟظ ًخىلى -  . الٍغ

 ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً ٌؿىض بما ال٣ُام -

 :املباشس السئيس -3

ُٟت قاٚل ٌٗمل - اًت الُالب ؤصاعة إلاضًغ الٗام لألقغاٝ جدذ الْى اًت ٢ؿم لغئِـ او ٖع  .بال٩لُت الُالب ٖع

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث  -4

 والاقغاٝ ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

 .اإلاك٨الث وخل ال٣غاعاث اجساط فى مهاعة -

 .الٗمل لىٕى مىاؾب ٖا٫ ماهل -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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 ز٣افى ؤزهائى :الىظيفتاسم 

 العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - اًت بةصاعة الْى  .واإلاضن الجامُٗت الُالب ٖع

ُٟت هظه وجسخو - ما٫ الْى  .للُالب ث٣اُٞتال باأٖل

 واملسئىلياث الىاجباث -2

ُٟت هظه قاٚل ًسخو -   ٖلحها وؤلاقغاٝ وبغامجها زُتها وجىُٟظ الث٣اُٞت اللجىت ؤٖما٫ بدىُٓم الْى
 
  ٞىُا

 
 .وإصاعاًا

ضاص بال٩لُت اإلاك٩لت ألاؾغ بحن و٦ظل٪ الضعاؾُت الٟغ١  بحن الث٣اُٞت اإلاؿاب٣اث وإٖضاص جىُٓم -  فى ال٩لُت ًمثل ٍٞغ٤ إٖل

 .واإلاهغحاهاث الهُضلُت الضوعة ومؿاب٣اث بالجامٗت اإلاٗلىماث صوعي

ض خُٟٔت مثل صًي ٦مؿاب٣اث املخخلٟت الث٣افى اليكاٍ مجا٫ فى مؿاب٣اث جىُٓم - م ال٣غآن وججٍى  وخٟٔ ال٨ٍغ

ت ألاخاصًث  .وال٣هت والىثر الكٗغ ومؿاب٣اث الىبٍى

٣ض جىُٓم - ت ألاخضار جىا٦ب ز٣اُٞت هضواث ٦ظل٪ وؤلاحخماُٖت والضًيُت ال٣ىمُت اإلاىاؾباث فى الىضواث ٖو  ٖلى الجاٍع

 .الؿاخت

اث ٖلى ًدخىي  الظي بال٩لُت الث٣افى الغ٦ً بٖضاص - لمُت ؤصبُت مىيٖى ٩اجحر – قٗغ – وإحخماُٖت وؾُاؾُت ٖو  ٧اٍع

 .الث٣اُٞت اإلا٨خباث وإٖضاص اإلاىهىبحن الُالب وؤ٢الم ال٨خاب ٦باع بإ٢الم

 .الث٣اُٞت املجالث النضاع الُالب ومؿاٖضة الحائِ ملجالث مٗاعى جىُٓم -

 الث٣اُٞت اللجىت ؤمحن ومٗاوهت اللجىت عائض – ؤلاجداص عائض – ؤلاصاعة مضًغ ٢بل مً الُه جى٧ل ؤزغي  ؤٖما٫ بإي ال٣ُام -

 .ؤلاجداص وؤمحن

 :املباشس السئيس -3

ُٟت قاٚل ٌٗمل - اًت الُالب ؤصاعة إلاضًغ الٗام لألقغاٝ جدذ الْى اًت ٢ؿم لغئِـ او ٖع  .بال٩لُت الُالب ٖع

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث  -4

 والاقغاٝ ال٣ُاصة فى ٖالُت مهاعة -

 .اإلاك٨الث وخل ال٣غاعاث اجساط فى مهاعة -

 .الٗمل لىٕى مىاؾب ٖا٫ ماهل -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث -

 .آلالى الحاؾب فى صوعاث -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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 َالب قئىن  ؤزهائي :الىظيفت اسم

 :العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ -  . والُالب الخٗلُم بكئىن  الْى

ُٟت هظه جسخو -  .والُالب الخٗلُم قئىن  بإٖما٫ الْى

 : سئىلياثاملو  ىاجباثال -2

ىؽخلت إلاغ  والُالب الخٗلُم بكئىن  الخانت الؿُاؾت جىُٟظ فى اإلاٗاوهت -  . الب٩الىٍع

غ وال٣ُض للدسجُل الٗامت الؿُاؾت لىي٘ الالػمت والبرامج الخُِ بٖضاص جىُٟظ فى اإلاٗاوهت -  . والخدٍغ

ما٫ جىُٟظ مخابٗت - غخلت إلا والُالب الخٗلُم بكئىن  اإلاخٗل٣ت واإلالٟاث والبُا٢اث السجالث بةٖضاص اإلاخٗل٣ت ؤلٖا

ىؽ  . الب٩الىٍع

ما٫ جىُٟظ مخابٗت -  . بالُالب الخانت الخٟى١  وم٩اٞإة الضعاؾُت واإلا٩اٞأث والجىائؼ باإلاىذ اإلاخٗل٣ت ؤلٖا

ما٫ جىُٟظ مخابٗت -  . والىاٞضًً اإلاىخٓمحن الُالب و٢ُض الٗلمُت الضعحاث ٖلى الحانلحن بسجالث اإلاخٗل٣ت الخانت ؤلٖا

 .الضعاؾت بىٓم الخانت وؤلاحغاءاث والخٗلُماث الامخداهاث بةٖما٫ الخانت اللىائذ جىُٟظ مخابٗت -

غى ال٩لُتب الضاعؾت وهٓم خٟٔ مخابٗت -  . لظل٪ اإلاىٓمت اللىائذ جسال٠ ججاوػاث ا٦دكاٝ خالت فى ًلؼم ما ٖو

لى املجلـ و٢غاعاث الخٗلُم وهٓم وؤؾالُب بغامج فى الٗلمُت الخُىعاث مخابٗت -  .للجامٗاث ألٖا

اث مغاحٗت -  . بخُب٣ُها الخانت الخىُٟظًت ؤلاحغاءاث واجساط والُالب الخٗلُم بكئىن  الخانت ال٣غاعاث مكغٖو

غ -  . اإلاٗخمضة ؤلاحغاءاث ٖلى ومغاحٗتها الٗلمُت الضعحاث جدٍغ

غ بٖضاص - ت الخ٣اٍع  . والُالب الخٗلُم قئىن  وكاٍ ًٖ الضوٍع

 .ممازلت ؤٖما٫ مً بلُه ٌؿىض ما ًاصي -

غ بٖضاص و اإلاٗلىماث الؾخسغاج اإلاُلىبت البُاهاث و ؤلاخهائُاث بٖضاص - ت الخ٣اٍع ت و الضوٍع  . به اإلا٩ل٠ اليكاٍ ًٖ الؿىٍى

 . بالسجالث ٢ُضها و بالجامٗت البُاهاث ٢اٖضة ٖلى بالُالب الخانت البُاهاث بصزا٫ و آلالي الحاؾب م٘ الخٗامل مهاعاث -

بُت صوعاث خًىع  - ض مما بال٩لُت الخضٍعب وخضة ٍَغ٤ ًٖ بدىُٟظها ال٩لُت ج٣ىم التي و جضٍع  بال٩لُت الٗاملحن ٦ٟاءة مً ًٍؼ

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  للغئِـ املخخو اإلاباقغ الٗام الاقغاٝ جدذ الْى

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث -4

 .اإلاؿئىلُت وجدمل ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث  -

 .آلالى الحاؾب صوعاث فى -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6
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 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 

 

ت قئىن  ؤزهائي :الىظيفت اسم  بصاٍع

 : العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ت بالكئىن  الْى  .بالجامٗت ال٩لُاث باخضي ؤلاصاٍع

ُٟت هظه جسخو - ما٫ الْى ت بالكئىن  اإلاخٗل٣ت باأٖل  .ؤلاصاٍع

 :  سئىلياثاملو  ىاجباثال -2

ما٫ ٧اٞت بمباقغ ال٣ُام -  .الخام وال٩اصع الٗام ال٩اصع الخ٩ام الخايٗحن للٗاملحن الخضمت بكئىن  اإلاخٗل٣ت الٖا

 . ال٩لُت مجلـ / الضعاؾاث قئىن  مجلـ / الخٗلُم قئىن  مجلـ / الجامٗه مجلـ ٢غاعاث جىُٟظ -

ما٫ ب٩اٞت ال٣ُام -  .والخام الٗام لل٩اصع الخايٗحن للٗاملحن والاؾخد٣ا٢اث باالحىع  اإلاخٗل٣ت الٖا

ما٫ ب٩اٞت ال٣ُام - ما٫ باجمام اإلاخهله الاحغاءاث واجساط واإلاٗاقاث بالخامحن اإلاخٗل٣ت الٖا  .الٖا

 .املخخلٟت الا٢ؿام م٘ بالخٗاون  وطل٪ الخضمت وسجالث وزائ٤ وخٟٔ واٖضاص باوكاء ال٣ُام -

٘ اؾخالم -  .مكا٧لها في والىٓغ الغؾمُت الٗمل او٢اث ٚحر في الٗاحله اإلاغاؾالث وجىَػ

ت واليكغاث ال٨خب جل٣ى - ٗها املخخلٟت الضوٍع  .املخخلٟت ال٩لُت احهؼه ٖلى وجىَػ

غ اٖضاص - ت الخ٣اٍع ت الضوٍع ت الكئىن  وكاٍ ًٖ والؿىٍى ٗها ؛ بال٩لُت الاصاٍع  . الالػم بالجساط اإلاباقغه للغئاؾت وٞع

 . ممازلت ؤزغي  ؤٖما٫ مً بلُت ٌؿىض ما ًاصي -

غ بٖضاص و اإلاٗلىماث الؾخسغاج اإلاُلىبت البُاهاث و ؤلاخهائُاث بٖضاص - ت الخ٣اٍع ت و الضوٍع  اإلا٩ل٠ اليكاٍ ًٖ الؿىٍى

 . به

 بلى مٗلىماث مُٗى صوع  مً بهم باالهخ٣ا٫ باإلاؿئىلُت بقٗاعهم و الٗاملحن بحن اإلاؿخمغة اإلاكاع٦ت و الخٗاون  جد٤ُ٣ -

 مال٪ صوع  مً و ،٤الٍٟغ صوع  بلى الٟغص صوع  مً و املخاَغ، هظه بصاعة بلى املخاَغ ججىب صوع  مً و اإلاِؿغ، صوع 

٘ في ألازغ بالٜ له ٩ًىن  مما الخم٨حن و ال٣ىة صوع  بلى اإلاٟىى صوع  مً و اإلاٟىى، صوع  بلى اإلاٗلىماث  ألاصاء مؿخىي  ٞع

 ٢ُضها و بالجامٗت البُاهاث ٢اٖضة ٖلى بالُالب الخانت البُاهاث بصزا٫ و آلالي الحاؾب م٘ الخٗامل مهاعاث -

 . بالسجالث

بُت صوعاث خًىع  -   . بدىُٟظها ال٩لُت ج٣ىم التي و جضٍع

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  للغئِـ املخخو اإلاباقغ الٗام الاقغاٝ جدذ الْى

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث -4

 .اإلاؿئىلُت وجدمل ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث  -
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 .آلالى الحاؾب صوعاث فى -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 . الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 ٖامل هٓاٞت : الىظيفتاسم 

 : العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ما٫  مٗمل الابدار اإلاغ٦ؼي ب٩لُت ب الْى ٤ واصاعة الٖا  .الدؿٍى

 املهام و املسئىلياث: -2

 بها ٌٗمل التي بصاعجه ؤو ٢ؿمه بلي باإلياٞه له املحضص اإلا٩ان بىٓاٞت ٖامل ٧ل بلتزام -

 ٦خابي بطن بضون  ال٣ؿم ؤو ؤلاصاعة ؤو الٗمل م٩ان جغ٥ ٖضم -

 ألا٢ؿام و ؤلاصاعاث صازل ال٨هغبائُه للسخاهاث ٖامل ؤي بؾخسضام ٖضم -

 ال٩لُت زاعج مً مإ٧ىالث لكغاء ٖامل ؤي زغوج ٖضم -

 ٚل٤ صون  الىىاٞظ و ألابىاب جغ٥ ٖضم -

 صاعي صون  حٗمل ألاحهؼة و ألاهىاع جغ٥ ٖضم -

 ٖجها ال٨هغبائي الخُاع ٞهل و بها الٗمل صون  الاحهؼة جغ٥ ٖضم -

 هٓاٞتها ٖلي املحاٞٓه و بالضوعاث اإلاُاه مسح آزاع و ال٣مامه بل٣اء ٖضم -

- ٘ ٛها و ألاما٦ً بجمُ٘ اإلاهمالث ؾالث جىَػ   جَٟغ
 
 بإو٫  ؤوال

الهاث له٤ ٖضم -  بإما٦جها ويٗها و الحىائِ ٖلي ألاوعا١ و ؤلٖا

 املخالٟه ٖضم و للٗما٫ اإلاىخض الؼي  بةعجضاء ؤلالتزام -

 للٗما٫ املخههه ؤلاههغاٝ و الحًىع  بمىاُٖض ؤلالتزام -

اث و٢اٖت الُالب ٢اٖت و الخضَعـ هُئت ؤًٖاء ٢اٖت ًٖ مؿئى٫  -  .الضوٍع

ضوهه ما بلى الىنى٫  فى والُالب الخضَعـ هُئت ؤًٖاء مؿاٖضه -  .ًٍغ

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  للغئِـ املخخو اإلاباقغ الٗام الاقغاٝ جدذ الْى

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -4

 الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -
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 بال٩لُت ؤلاهترهذ ال٩ىمبُىجغ و مؿئى٫  : الىظيفتاسم 

 : العام الىصف -1

ُٟت هظه ج٣٘ - ما٫  ىخضة ال٩ىمبُىجغ و الاهترهذ ب٩لُت ب الْى ٤ واصاعة الٖا  .الدؿٍى

 املسئىلياث:املهام و  -2

 .لل٩لُت الال٨ترووي اإلاؿخمغ للمى٢٘ والخدضًث ؤلاصاعة -

 .في ال٩لُت والاحهؼة اإلاٗلىماث اهٓمت في جىاٞغها اإلاُلىب الٟىُت والكغٍو اإلاىانٟاث جدضًض -

حر في اإلاؿاهمت - ٘ في ٌؿهم بما الحضًثت الخ٨ىىلىحُاث جٞى ما٫ في اهجاػ وحىصة ٦ٟاءة ٞع  .ال٩لُت ألٖا

حر والبُاهاث اإلاٗلىماث وؾالمت ؤمً يمان -  .بغامج الحماًت وجٞى

 .ومغا٢بت الالتزام بال٣ىاٖض اإلاٗلىماث بكب٨ت اإلاؿخسضمحن ؤحهؼة عبِ -

ملُاث الكب٨ت جىنُالث ٧اٞت الاقغاٝ ٖلى - ت الهُاهت ٖو ت الضوٍع  .والٟىٍع

ت الهُاهت جسُُِ - حر جىُٟظها ومخابٗت امجر والب لألحهؼة الضوٍع  .الدكُٛللىٓم  الٟني الضٖم وجٞى

حر -  .الاهترهذ ٖلى الال٨تروهُت والبىابت ال٩لُت مى٢٘ زال٫ مً بال٩لُت والٗاملحن للُالب ؤلال٨تروهُت الخضماث جٞى

 :املباشس السئيس -3

ُٟت هظه قاٚل ٌٗمل -  للغئِـ املخخو اإلاباقغ الٗام الاقغاٝ جدذ الْى

  :الالشمت للىظيفت ألاساسيت واملعازف القدزاث واملهازاث -4

 .اإلاؿئىلُت وجدمل ال٣غاعاث اجساط ٖلى ال٣ضعة -

 :التدزيبيت الدوزاث -5

 .الخسهو مجا٫ فى صوعاث  -

 .آلالى الحاؾب صوعاث فى -

 الىظيفت لشاغل ألاساسيت ملىاصفاثا -6

 الٗمل مجا٫ فى مخسهو او جضٍعب مخسههت زبرة م٘ الٗمل لىٕى مىاؾب ماهل -

 

 

 


