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 : مقدمة
 للوظائف الوظيفي التوصيف دليل بإعداد نهضةال جامعة – التسويق وادارة االعمال   بكلية الجودة ضمان وحدة تتشرف

نيفين  مدرس مساعد/ و الجودة ضمان وحدة مدير - د. احمد محمود حفنى   قبل من بالكلية واإلدارية واألكاديمية القيادية

 منسق الفاعلية التعليمية بالوحدة  - سعيد 

 .ادارية أو أكاديمية هذه الوظائف كانت سواء الكلية في املعتمدة الوظائف لكافة الكامل الوصف الدليل هذا يتضمن

 :التالية االستخدامات ذلك من ويتضح البشرية املوارد إلدارة األساسية الركيزة بمثابة الوظيفي الوصف ويعتبر

  :العاملة القوى  تخطيط  -1

 الحالية األهداف لتحديد الوظائف املطلوبة ونوعية لعدد السليم التحديد فى يساعد الوظائف لتحليل متكامل نظام فوجود

 من االحتياجات بتوفير الالزمة التدابير اتخاذ يمكن حتى الوظائف تلك املطلوبة لشغل واملؤهالت الشروط هي واملتوقعة، وما

 .خارجها من أو الكلية داخل سواء من العمل قوة

  :والتعيين االختيار -2

 يتطلب األمر فإن ذلك يتحقق بالكلية، وحتى الشاغرة الوظائف لشغل العناصر أفضل انتقاء تستهدف االختيار عملية إن

 على سليم بشكل الحكم يمكن حتى الوظيفي الوصف ببطاقات بالشروط املوجودة الشخص وميول  تراوقد مؤهالت مقارنة

من  والبد املتقدم صالحية مدى على الحكم عند ال يكفى وحده الوظيفة أسم أو لشغل بالوظيفة، فعنوان صالحيته مدى

 .الوظيفي الوصف بطاقات تتضمنها التي التفصيلية املعلومات

 :لألجور  عادل هيكل وضع -3

 بتقويم ما يسمى خالل من األخرى  مع الوظائف باملقارنة وظيفة لكل النسبية القيمة تحديد لألجور  عادل نظام وضع يتطلب

 ظروفالواجبات، املسئوليات،  وظيفة بكل املتعلقة العناصر كل وزن من فالبد سليم بشكل التقويم عملية تتم الوظائف، وحتى

 هو الوظيفي فإن الوصف وبالطبع الخ .. والبدني العقلي الالزمة، الجهد واالستعدادات املؤهالت، الخبرة، القدرات ،العمل

 . التفصيلية املعلومات تلك لكل األساس ي املصدر

 :والتنمية التدريب -4

 االعتماد يمكن التى املعلومات يوفر الوظيفيالوصف  فإن الكلية ادارة أو القدامى أو الجدد للموظفين بالنسبة األمر كان فسواء

 واملقابالت االختبارات نتائج عنه ما تسفر ضوء فى التدريب يشملها أن التي يجب املوضوعات أو املجاالت تحديد فى عليها

 ينبغي التي يكشف االحتياجات حيث القدامى، للموظفين بالنسبة املنهي املسار تنمية وخطط األداء الجدد وتقارير للموظفين

 .التدريب يلبيها أن

 :املنهي املسار تنمية -5

 خاللها من اإلدارية أو األكاديمية سواء بالوظائف العاملون  يستطيع والتي بالكلية املتاحة الوظيفية الفرص تكون  أن ينبغى

  وظيفة لكل تحليل بوجود مقترنة أن تكون  الوظيفية طموحاتهم إشباع
 
 حتى يستطيع وذلك املطلوبة واملؤهالت الشروط موضحا

 .سليم أساس على املنهي مسارهم بتخطيط يقوموا أن العاملون 

  :األداء تقويم -6

 .العاملين أداء مستوى  على الحكم باألداء الفعلي مقارنته خالل من الكلية ادارة يمكن الوظيفي الوصف يوفرها التى البيانات
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  :العمل تصميم إعادة -7

 وأساليب طرق  وتطوير تحسين من إدارة الكلية يمكن عليها االعتماد يمكن والتي الوظيفة عن األساسية املعلومات توافر إن

 .العمل

  :والترقية النقل  -8

 لوظائف ترقيتهم أو نقلهم مطلوب هم صالحية من مدى تحديد فى كبير حد إلى تساعد الوظيفي الوصف يوفرها التى املعلومات

 . معينة

 :الوظيفي الوصف يتضمنه ما
 :يلي ما التوصيف يتضمن أن يفضل   

 
ً
  :للوظيفة األساسية املواصفات :أوال

 .الوظيفة اسم  -1

 الوظيفة عن ملخص  -2

 .للوظيفة األساسية الواجبات -3

 .الوظيفة ومسئوليات سلطات -4

 .املباشر الرئيس -5

 .الوظيفة بيئة -6

 :الوظيفة لشاغل األساسية املواصفات ثانيا: 

 .التعليم ونوع مستوى  -1

 .املطلوبة راتاملها -2
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 الوظيفى التوصيف بطاقات
 
ً
 :األكاديمي للجهاز الوظيفي التوصيف بطاقات :أوال

  األكاديمي للجهاز الوظيفي التوصيف بطاقات وضع تم
 
 .الجامعات تنظيم بشأن 1972  لسنة 49 للقانون  طبقا

 
ً
 :بالكلية التنظيمي للهيكل الدعامة الوحدات مديري  ومسئوليات مهام :ثانيا

  الكلية عميد د.ا ترشيح على بناء   مجلس الكلية من بقرار األكاديمي الجهاز أعضاء من بالكلية الوحدات مديري  تعيين يتم
 
 وفقا

  بها يقومون  التي واملسئوليات املهام وتتحدد والقدارت واملهاارت، املؤهالت حيث من خاصة لشروط
 
 وحدة كل لرسالة تبعا

 . وأهدافها

 
ً
 : اإلداري  للجهاز الوظيفي التوصيف بطاقات :ثالثا

  اإلداري  للجهاز الوظيفي التوصيف بطاقات وضع تم
 
 .1978ة لسن 47 رقم بالدولة العاملين لقانون  طبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Bussiness Adminstration 

Quality Assurance Unit 

 

 

  األكاديمى للجهاز الوظيفى التوصيف : أوال
ً
 الجامعات تنظيم بشأن 1972 لسنة 49 للقانون  طبقا

 الكلية مجلس
 : اآلتية املسائل في بالنظر بالكلية الكلية مجلس يختص

 واملتابعة والتنظيم والتنسيق التخطيط مسائل : أوال

 .املختلفة األقسام بين وتنسيقها وتنظيمها الكلية فى العلمية والبحوث للتعليم العامة السياسة رسم .1

 . الكلية فى واملكتبة والتجهيزات املعامل ودعم املباني وإنشاء استكمال خطة وضع .2

 .األجنبية املنح على واإليفاد الدراسية واإلجازات للبعثات الكلية خطة إعداد .3

 . الكلية فى التدريس هيئة أعضاء الستكمال برنامج إعداد .4

 . الكلية أقسام بعض فى الدراسة بتشجيع الكفيلة السياسة إعداد .5

 . األقسام هذه بين التنسيق موتنظي الكلية أقسام فى العمل لنظام العام اإلطار رسم .6

 .املختلفة األقسام في بينها والتنسيق الكلية فى الدراسة ملقررات العلمي املحتوى  إقرار .7

 . للكلية الداخلية الالئحة وإعداد وضع في الرأي إبداء .8

 .الكلية فى الطالب قبول  تنظيم  .9

 . الكلية فى االمتحانات وإعمال والتمرينات والبحوث واملحاضرات الدروس تنظيم .10

 واالمتحانات الدراسة نظم وتقييم ولألقسام؛ للكلية العلمية املؤتمرات وتوصيات األقسام وتقارير للكلية السنوي  التقرير مناقشة .11

 . املتطورة وحاجاته املجتمع ومطالب والتعليمي العلمي التقدم إطار فى ذلك كل ضوء فى وتجديدها ومراجعتها الكلية فى والبحث

 . الكلية فى اإلدارية الشئون  تنظيم .12

 .الكلية فى والبحوث للتعليم العامة السياسة تنفيذ متابعة .13

 التنفيذية املسائل : ثانيا

 . واليها الكلية من قيدهم ونقل الطالب تحويل   .1

 .العملية والتمرينات واملحاضرات الدروس توزيع .2

 االمتحان لجان مداوالت وإقرار املمتحنين واجبات وتحديد لجانه وتشكيل أعماله وتوزيع جداوله ووضع االمتحانات مواعيد تحديد .3

 .الكلية فى االمتحانات ونتائج

 .الكلية من والدبلومات العلمية والشهادات الدرجات منح اقتراح .4

 .العليا للدراسات التفرغ ومكافآت الدراسية واألجازات واملنح للبعثات الترشيح .5

 .ونقلهم الكلية فى التدريس هيئه أعضاء تعيين اقتراح .6

 .واليها الكلية من الندب .7

 .العلمي التفرغ وإجازات العلمية للمهمات الترشيح .8

 .للطالب والرياضية االجتماعية الشئون  رعاية .9

 

 متفرقة مسائل : ثالثا

 الجامعة مجلس علية يحيلها التي األخرى  املسائل .1

 للقانون  وفقا يختص بها التي األخرى  املسائل .2
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 الكلية لعميد الوظيفي التوصيف بطاقة

  :العميد مؤهالت

  الكلية عميد يعين
 
 رئيس يعين" على تنص والتى تنظيم الجامعات بشأن 1972 لسنة 49 القانون  من (43) املادة لنص طبقا

 ."للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة بها األساتذة العاملين بين من الكلية عميد املختص الجامعة

 للقيام للجامعة التابعة املعاهد أو الكليات األساتذة من أحد يندب أن الجامعة لرئيس  الكلية فى أساتذة وجود عدم حالة وفى

 .العميد بعمل للقيام الكلية ذات من األساتذة املساعدين أحد يندب أن وله الكلية عميد بعمل

 :واملسئوليات املهام

 فى للجامعات األعلى الجامعة واملجلس ومجلس الكلية مجلسقرارات  تنفيذ وكذلك الجامعية واللوائح القوانين تنفيذ 

 .واللوائح القوانين هذه حدود

 التعليم شئون  عن عام جامعى كل نهاية فى الجامعة رئيس إلى تقريرا الكلية مجلس على العرض بعد العميد، يقدم 

 .الجامعة مجلس للعرض على توطئه وذلك الكلية فى النشاط نواحى وسائر والبحوث
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 الكلية لوكيل الوظيفي التوصيف بطاقة

  :الوكيل مؤهالت

  الكلية وكيل يعين
 
 تعيين يكون  "على منها األخيرة الفقرة تنص فى والتى 1972 لسنة 49 القانون  من (47) رقم املادة لنص طبقا

 ."واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة وذلك العميد، ترشيح بناء  على الجامعة من بقرار الكلية أساتذة بين من الوكيل

 :واملسئوليات املهام

  غيابه عند مقامة أقدمهم ويقوم الكلية شئون  إدارة فى العميد يعاونون  وكالء ثالث كلية لكل يكون.  

 والرياضية الثقافية الطالب وشئون  البكالوريوس بمرحلة والتعليم بالدراسات الخاصة بالشئون  أحدهم ويختص 

 .واالجتماعية

 العلمى بالبحث املعنية والهيئات واملركز الكليات الروابط وتوثيق والبحوث العليا الدراسات بشئون  اآلخر ويختص. 

 بحكم وظيفته ويكون  البيئة وتنمية املجتمع خدمة بشئون  يختص كلية لكل ثالث وكيل يوجد كما  
 
 مجلس فى عضوا

 .والبيئة املجتمع خدمة
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 القسم مجلس لرئيس الوظيفي التوصيف بطاقة

 :القسم مجلس رئيس مؤهالت

  القسم مجلس رئيس يعين
 
 القسم مجلس رئيس يعين" على والتي تنص 1972 لسنة 49 القانون  من (47) رقم املادة لنص طبقا

 قابلة سنوات ثالث ملدة الكلية عميد رأي أخذ بعد الجامعة من رئيس بقرار تعيينه ويكون  القسم فى أساتذة ثالثة أقدم بين من

  القسم مجلس رئيس يعتبر. "أخرى  مرة للتجديد
 
  بتعيينه القسم مجلس رئاسة عن متنحيا

 
  أو عميدا

 
 وجد إذا للكلية وذلك وكيال

 له ويكون  فيه، املساعدين األساتذة مجلسه أقدم رئيس بأعمال يقوم األساتذة، من القسم خلو حالة وفى .ةاألساتذ من غيره

 .األساتذة توظيف شئون  النظر فى عند إال الكلية مجلس حضور  حق الوصف بهذا

 :واملسئوليات املهام

 الكلية مجلس يرسمها التى حدود السياسة فى القسم فى  واإلدارية العلمية الشئون  على القسم مجلس رئيس يشرف 

  القسم ومجلس
 
 .بها والقرارات املعمول  واللوائح القوانين ألحكام وفقا

 القسم شئون  عن جامعى كل عام نهاية فى العميد إلى راتقري القسم مجلس على العرض بعد القسم مجلس رئيس يقدم 

 .الكلية مجلس على توطئة للعرض وذلك واإلدارية والتعليمية العلمية العلمى

 كل فى األساتذة أقدم يكون  القسم فى املختلفة التخصصات تعدد حالة فى  
 
 القسم داخل ذاتى بكيان تخصص متميزا

 وفى القسم مجلس رئيس اشراف تحت الشئون  إدارة ويتولى .التخصص هذا شئون  فى القسم مجلس لرئيس نائبا

في  التدريس هيئة أعضاء باقى مع فيها بالتداول  ويقوم القسم، ومجلس الكلية يرسمها مجلس التى السياسة حدود

 مجلس رئيس نائب فيه بأعمال املساعدين األساتذة أقدم يقوم األساتذة من التخصص خلو حالة وفى التخصص،

 .التخصص هذا لشئون  القسم

 ممثلين القسم، فى هيئة التدريس أعضاء جميع وعضويه القسم مجلس رئيس برئاسة للقسم العلمى املؤتمر يشكل 

 الدراسة  فى املتفوقين من يكونا أن على الطالب عن ممثلين و القسم فى املساعدين املدرسين عن
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 لألساتذة الوظيفي التوصيف بطاقة

 :لألساتذة الالزمة املؤهالت

  األساتذة تعيين يتم
 
 يعين فيمن يشترط حيث (69) حكم املادة مراعاه مع 1972 لسنة 49 القانون  من (70) املادة لنص طبقا

 :يأتى ما اأستاذ

 يكون  وأن القانون  لهذا الخاضعة إحدى الجامعات فى األقل على سنوات خمس مدة مساعد أستاذ وظيفة شغل قد يكون  أن .1

أن  بشرط األقل على سنوات عشر مدة القانون  هذا من (66) دةاامل فى عليه املؤهل املنصوص على حصوله على مضت قد

 .البكالوريوس درجة على األقل على سنة عشرة ثمانى مض ى قد يكون 

 لشغل تؤهله ممتازة أعمال إنشائية أو بإجراء ونشرها مبتكرة بإجراء بحوث مساعد أستاذ وهو مادته فى قام قد يكون  أن .2

 .األستاذية مركز

 .األساتذة لترقية الدائمة اللجنة قبل من االمتحان يجتاز أن .3

  يكون  أن .4
 
  تعيينه منذ ومسلكه عمله فى ملتزما

 
  أستاذا

 
  هيئة التدريس أعضاء بواجبات مساعدا

 
 .أداءها ومحسنا

 .للتدريس املطلوبة الكفاءة لديه يتوافر أن .5

 :واملسئوليات املهام

 البحوث واألداب بإجراء العلوم تقدم فى يساهم وأن العملية والتمرينات تراواملحاض بالدروس للقيام التفرغ 

 .على املعامل االشراف منها و الطالب يعده ما على و االشراف املبتكرة والدراسات

 املباشر االتصال وترسيخ وتدعيم الطالب، نفوس فى بثها على والعمل األصلية الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك 

 .والرياضية والثقافية االجتماعية شئونهم ورعاية بالطالب،

 عن عميد الكلية إلى ويقدمون  واملعامل والبحوث واملحاضرات  الدروس قاعات داخل النظام حفظ 
 
 حادث كل تقريرا

 .بالنظام اإلخالل شأنه من

 تقريرا يقدم أن  
 
 القسم مجلس رئيس الجارية إلى والبحوث ونشرها اجراها التى والبحوث العلمى نشاطه عن سنويا

 .القسم مجلس على للعرض املختص

 القسم حققه وما فيه الجارية والبحوث العلمى النشاط وعن قسمه فى العمل سير عن الكلية عميد الي تقريرا يقدم أن 

 .أهداف من

 يكون  التى واللجان املجالس أعمال فى املشاركة  
 
 .وللكلية للقسم العاملية أعمال املؤتمرات فى واملشاركة فيها، عضوا
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 املساعد لألستاذ الوظيفى التوصيف بطاقة

 :املساعد لألستاذ الالزمة املؤهالت

  يعين فيمن يشترط
 
  أستاذا

 
  مساعدا

 
 :يأتي ما 1972لسنة  49 القانون  من (69) لرقم املادة لنص طبقا

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

 سنوات خمس دةم القانون  هذا من (66) املادة فى عليه املنصوص املؤهل حصوله على على مضت قد يكون  أن أو طبقتها من

 ما أو الليسانس أو درجة البكالوريوس على حصوله على األقل على سنة عشرة ثالث مض ى قد يكون  أن بشرط على األقل

 .إقليمية أخرى  في جامعة الوظيفة تلك عن اإلعالن تقرر  إذا وذلك يعادلها

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

  يكون  أن .3
 
  تعيينه منذ ومسلكه عمله فى ملتزما

 
  هيئة أعضاء بواجبات مدرسا

 
 .أداءها التدريس ومحسنا

 .مساعد لقب أستاذ على للحصول  املساعدون  ألساتذة لترقية الدائمة اللجنة من الترقى امتحان اجتياز .4

 :واملسئوليات املهام

 واآلداب بإجراء البحوث العلوم تقدم فى يساهم وأن العملية والتمرينات واملحاضرات بالدروس للقيام التفرغ 

 .واالشراف على املعامل منها الطالب يعده ما على واإلشراف والدراسات املبتكرة

 املباشر االتصال وترسيخ وتدعيم الطالب، نفوس فى بثها على والعمل األصلية الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك 

  .والرياضية والثقافية االجتماعية شئونهم ورعاية بالطالب،

 عن عميد إلى ويقدمون  واملعامل واملحاضرات والبحوث الدروس قاعات داخل النظام حفظ 
 
 حادث كل الكلية تقريرا

 .بالنظام اإلخالل شأنه من

 يقدم أن  
 
 سنويا

 
 القسم مجلس إلى رئيس الجارية والبحوث اجراها ونشرها التى والبحوث العلمى نشاطه عن تقريرا

 العمل سير عن الكلية عميد على ر   ا يقدم تقري  أن القسم مجلس رئيس وعلى القسم، مجلس على للعرض املختص

 .أهداف من القسم حققه فيه وما الجارية والبحوث العلمي النشاط وعن قسمه فى

 يكون  التى واللجان املجالس أعمال املشاركة فى  
 
 .وللكلية للقسم العلمية أعمال املؤتمرات فى واملشاركة فيها، عضوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Bussiness Adminstration 

Quality Assurance Unit 

 

 

 للمدرسين الوظيفي التوصيف بطاقة

 :للمدرس الالزمة املؤهالت

 القسم ومجلس مجلس الكلية رأي أخذ بعد الجامعة مجلس طلب على ابناء   الجامعة رئيس من بقرارات املدرس يعين .1

 .املختص

  يعين فيمن يشترط .2
 
  مدرسا

 
 على سنوات ست مضت قد أن تكون  1972 لسنة 49 القانون  من (67) رقم املادة لنص طبقا

 .يعادلها ما أو أو الليسانس البكالوريوس درجة على حصوله على األقل

  يكون  أن تقدم عما فيشترط لهذا القانون  الخاضعة الجامعات إحدى فى املعيدين أو املساعدين املدرسين من كان إذا .3
 
 ملتزما

  تعيينه منذ ومسلكه عمله فى
 
  أو معيدا

 
 مساعدا

 
  مدرسا

 
  بواجباته ملتزما

 
 .أداؤها ومحسنا

 الجامعة خارج من املتقدمين بين املفاضلة وتجرى  للتدريس املتطلبة الكفاءة توافر فيشترط الجامعة خارج من كان إذا .4

  مدرس وظيفة فى للتعيين
 
 :يلي ملا طبقا

  األصغر يفضل التساوي  عند -
 
  .سنا

 .الدكتوراه درجة على الحصول  فى األحدث يفضل التساوي  عند -

 :واملسئوليات املهام

 بإجراء البحوث والفنون  العلوم واآلداب تقدم فى يسهموا وأن العملية واملحاضرات والتمرينات بالدروس للقيام التفرغ 

 .املعامل على منا واالشراف الطالب يعده ما على واالشراف املبتكرة والدراسات

 االتصال املباشر وترسيخ وتدعيم الطالب، نفوس فى بثها على والعمل ةيلاألص الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك 

 .والرياضية والثقافية االجتماعية شئونهم ورعاية بالطالب،

 عن عميد الكلية إلى ويقدمون  واملعامل واملحاضرات والبحوث الدروس قاعات داخل النظام حفظ 
 
 حادث كل تقريرا

 .بالنظام اإلخالل شأنه من

 تقريرا يقدم أن املدرس على  
 
 رئيس إلى الجارية ونشرها والبحوث اجرارها  التى والبحوث العلمى نشاطه عن سنويا

  يقدم أن القسم مجلس وعلى رئيس القسم، مجلس على للعرض املختص القسم مجلس
 
 عن الكلية عميد على تقريرا

 .أهداف من القسم حققه وما فيه الجارية والبحوث العلمى وعن النشاط قسمه فى العمل سير

 للقسم املؤتمرات العاملية في أعمال املشاركة وعليهم فيها، أعضاء يكونون  التى واللجان املجلس أعمال فى املشاركة 

 .وللكلية
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 املساعد للمدرس الوظيفي التوصيف بطاقة

  :املساعد للمدرس الالزمة املؤهالت

1.  
 
 بناء الجامعة من رئيس بقرار املساعد املدرس يعين 1972 لسنة 49 القانون  من (133) املادة لنص طبقا

 
 مجلس طلب على ا

 .القرار  صدور  تاريخ من ويكون التعيين املختص القسم مجلس رأي أخذ بعد الكلية

  املساعد املدرس تعيين يتم .2
 
 فيمن فيشترط (135) املادة مراعاة حكممع  1972 لسنة 49 القانون  من (139) املادة لنص طبقا

  يعين
 
  مدرسا

 
  يكون  أن مساعدا

 
 .الدكتوراهدرجة  على للحصول  للقيد ةمؤهلو  درجة املاجستير على حاصال

  يكون  أن .3
 
  عمله فى ملتزما

 
  تعيينه منذ ومسلكا

 
  بواجباته معيدا

 
 .أداءها ومحسنا

 :واملسئوليات املهام

 القيام وعليه الدكتوراه ، الحصول على سبيل فى العلمية دراسته وبحوثه فى الجهد أقص ى بذل املساعد املدرس على 

 لهم يسمح الذى بالقدر يكون  أن تكليفه فى يراعي أن على من األعمال، وغيرها علمية ودروس تمرينات من به يكلف بما

 .تعويق أو إرهاق دون  دراسته وبحوثه بمواصلة

 موافقة بعد الجامعة بقرار من رئيس إال القسم تخصص غير فى لدراسة عليا يسجل أن املساعد للمدرس يجوز  ال 

 .األقسام املختصة رأي مجالس أخذ الكلية وبعد مجلس اقتراح على بناء   والبحوث العليا الدراسات مجلس

 املقرر  النظام وفق عليه والتدريب للتدريس أصول  تلقى املساعد املدرس على. 

 وذلك العلمية لألقسام،واملؤتمرات  للكلية املؤتمرات العلمية أعمال فى املشاركة املساعد املدرس على  
 
 لألحكام وفقا

 .التنفيذية الالئحة فى املقررة

 يتبعونها التى الجامعة غير فى دروس إلقاء يجوز  ال. 
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 للمعيد الوظيفي التوصيف بطاقة

 :للمعيد الالزمة املؤهالت

1.  
 
 بعد الكلية مجلس طلب على ابناء   الجامعة رئيس منبقرار  املعيد يعين 1972 لسنة 49 القانون  من (133) املادة لنص طبقا

 القرار. صدور  تاريخ من التعيين ويكون  املختص القسم مجلس رأي أخذ

2.  
 
  يعين فيمن يشترط (135) املادة لنص طبقا

 
 .السمعة حسن السيرة محمود يكون  أن معيدا

 هذا من(135) , (133)  املادتين حكم  مراعاة مع 1972 لسنة 49 القانون  من (137) املادة بالتكاليف املعيدين تعيين يحكم .3

 جيد تقدير على الحاصلين األخيرتين السنتين فى الكلية خريجي بين من التكاليف  طريق عن املعيدون  يعين أن فيجوز  القانون 

 على
 
 مقامها يقوم ما أو التخصص تقدير مادة وفى األولى الجامعية الدرجة فى (التراكمي) العام التقدير من كل فى األقل جدا

 والتى القانون  هذا من (136) املادة فى املقررة املفاضلة ضوابط مراعاه  الدرجات مع مجموع فى أعلى هو ملن األفضلية وتعطى

 .باإلعالن التعيين ذكرها فى سيرد

 :واملسئوليات املهام

 يكلفون  بما القيام وعليه على املاجستير، الحصول  سبيل فى العلمية دراسته وبحوثه فى الجهد أقص ى بذل املعيد على 

 بمواصلة لهم يسمح الذى بالقدر يكون  أن تكليفه أن يراعي فى األعمال على من وغيرها علمية ودروس تمرينات من به

 .تعويق أو دون إرهاق دراسته وبحوثه

 مجلس موافقة بعد الجامعة رئيس بقرار من إال القسم تخصص غير فى عليا لدراسة يسجل أن للمعيد يجوز  ال 

 .املختصة األقسام وبعد أخذ رأي مجالس الكلية مجلس اقتراح على بناء   والبحوث الدراسات العليا

 املقرر  النظام وفق عليه والتدريب التدريس أصول  تلقى املعيدين على. 

 لألقسام، وذلك العلمية واملؤتمرات للكلية العلمية املؤتمرات أعمال فى املشاركة املعيد على  
 
 فى املقررة لألحكام وفقا

 .التنفيذية الالئحة

 يتبعونها.  التى الجامعة غير فى دروس إلقاء يجوز  ال 
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ً
 بالكلية التنظيمي للهيكلالداعمة  الوحدات مديري  ومسئوليات مهام: ثانيا

 الجودة ضمان وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

 :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه. درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 واالعتماد الجودة ضمان نظم مجال فى تدريبيه دوارت على حاصل. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 اإلدارة حسن مهارات لديه. 

  الجاد والعمل وااللتزام  باملصداقية له مشهود. 

 الكليه مجلس من بقرار  الوظيفه هذه لشغل التعيين ويتم الكليه عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 االستراتيجية وأهدافها رسالتها لتحقيق الكلية إدارة ومتابعة دعم. 

 واعدادواملقررات الدراسية  البرامج األكاديمية وتوصيف املعايير وضع متابعة تشمل والتى بالكلية األكاديمية األنشطة متابعة 

 .تنفيذها وآليات التحسين البرامج واملقررات الدراسية ووضع خطط تقارير

 للكلية الذاتي السنوية للتقييم التقارير ومراجعة ومتابعة إلعداد تفعيلها وآليات للوحدة تنفيذيه خطه وضع  
 
 لنماذج وفقا

 .واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 التدريس هيئة أعضاء وتدريب توعية من والتأكد وتطويرها الرضا وقياس الطالبي وتقويم األداء تقييم نظم تطبيق متابعة 

 .والحديثة املستجدة التقييم طرق  على

 املتعلقة التوعية حمالت رسالتها، وتنظيم لتحقيق بها الفنية اللجان خالل من واملعلنة املوثقة السنوية العمل خطة تفعيل 

 وجميع ، واإلداريين الدريس، هيئة وأعضاء الطالب مستوى  وذلك على عليها، طرأت الى والتطورات الجودة، ثقافة بنشر

 .املستهدفة الفئات

 الخريجون  - النهائية السنة طالب - خارجى مقيم لقب من التعليمية البرامج لتقييم والخارجية الداخلية املراجعة آليات تفعيل

 .وغيرها العمل أصحاب -

 لكل املتاحة واالمكانيات واملوارد البشرية، الكلية، أنشطة جميع عن وٕاحصائيات بيانات وٕاعداد الالزمة البيانات قواعد بناء 

 .البحثية واألنشطة البيئة، املجتمع، وتنمية خدمة وأنشطة الطالبية، والخدمات برنامج،

 واإلعتماد جودة التعليم لضمان القوميه للهيئه لإلعتماد للتقدم الكليه لتأهيل اإلعتماد ملفات اعداد متابعه. 

 من رئيس الجامعة و عميد الكلية التصديق بعد مرءوسية لألفراد والتقويم التحفيز فى حق له. 
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 الجودة وحدة لنائب مدير الوظيفي التوصيف بطاقة

 :الالزمة املؤهالت

 بالكلية تدريس او عضو هيئة معاونة هيئة عضو يكون  أن 

 الجودة ضمان وحدة أعضاء بين من يكون  أن 

 لوحدةا ديرنائبا مل تعيينه عند بالكلية أدارى  منصب يشغل أال 

 الجامعي بالتعليم الجودة وضمان التطوير مجال في خبرة لديه تكون  أن 

 و  املوظفين الطالب وو التدريس  هيئة وأعضاء الكلية إدارة مع تفهمالو  كياسةالب التعامل على قادرة بشخصية يتميز

 . التعليمية باملؤسسة املستويات جميع و على العاملين

 وااللتزام بالنزاهة الوظيفي سجله يشهد أن. 

 التفويض حالة في الجيدة الخارجية وعالقته للكلية الجيد التمثيل على القدرة 

 بالكلية اإلدارية باإلعمال احتكاكهو  بالقوانين اإلملام. 

 واالعتماد الجودة ضمان نظم مجال فى تدريبيه دوارت على حاصل. 

 :واملهام املسئوليات

  .املعاونة في اعداد خطط العمل الالزمة و االشراف علي العمل بالوحدة 

 .املشاركة في التنسيق بين ادارة الكلية و االقسام املختلفة و بين الوحدة 

  .يحل محل مدير الوحدة حال غيابه في كافة املهام التي تقع في نطاق إختصاصه 
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 الخريجين متابعة وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

  :الالزمة املؤهالت

 رأس العمل على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه  درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 الخريجين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 العمل أصحاب مع التواصل على قادر. 

 اإلدارة حسن على القدرة لديه. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكليه مجلس بقرار من الوظيفه هذه لشغل التعيين ويتم الكليه عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 العمل خطه تفعيل الوحدة ومدى انجازات عن سنوي  ربع تقرير وأعداد الوحدة إدارة ملجلس دوري اجتماع عقد. 

 خريج( )استمارات بيانات الخريج بيانات نموذج اعداد. 

 البيانات قاعدة وتجميعها وتحديث الكلية وخريج النهائية الفرقة طالب على االستمارة توزيع. 

 البيانات وتفريغ الكلية تقدمها الخدمات التي عن الخريجين رضا لقياس دوريه واستبيانات بالخريجين خاصة ملفات إعداد 

 .ضوئها في االجراءات التصحيحية واتخاذ ملناقشتها دوري تقرير في وعرضها

 بالكلية االلكترونية الخاصة البوابة على ووضعها الخريجين متابعة بوحدة خاصة بيانات قاعدة عمل. 

 الخريجين ربط فى ودورها أهمية الوحدة لتوضيح الوحدة مسئولى مع بالكلية النهائية الفرقة طالب مع خاص لقاء عمل 

 .الخريجين توظيف في مجال املبذولة بالجهود وتعريفهم العمل بسوق  بالكلية

 الكلية لخريجي ومدى االحتياج العمل بأصحاب لالتصال املختلفة االتصال وسائل واستخدام دراسة ميدانية اجراء. 

 اإلعمال أصحاب مع الكلية تنظمه الذي الدوري الخريجين توظيف ملتقى عقد. 
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 والتقويم القياس وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

  :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه  درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 والطالب التدريس هيئة أعضاء مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل على القدرة لديه. 

 بالكلية والتقويم القياس ثقافة نشر على القدرة لديه. 

 والتقويم االمتحانات نظم فى التطوير مواكبة على القدرة لديه. 

 الجاد والعمل وااللتزام باملصداقيه له مشهود. 

 الكلية مجلس من بقرار الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكليه عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 مع بالتنسيق وذلك الالزمة وتستوفي املعايير بالجامعة االمتحانات نظام مع تتفق املوضوعة االمتحانات أن من التأكد 

 .املختلفة األكاديمية األقسام

 وملركز بالكلية الجودة لوحدة ضمان وارسالها بالكلية والقياس التقييم وضع عن الدورية والتقارير اإلحصاءات إصدار 

 .بالجامعة واالمتحانات التقويم

 التقويم نظم مجال فى التدريبية االحتياجات تحديد .لذلك املختارة سيهاالدر  تراللمقر  األسئلة بنوك لعمل التنسيق 

 .البرامج الدراسية بالكلية مستوى  على واالمتحانات

 الجامعة ملركز التابع التدريب مركز مع بالتنسيق التدريبية الدورات وتنفيذ تنظيم. 

 بالكلية والتقويم القياس ثقافة نشر على العمل. 

 والتقويم االمتحانات نظم لتطوير بالكلية الجودة ضمان وحدة مع الفعال التواصل. 
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 األكاديمي واإلرشاد الدعم وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

 :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه  درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالي سجله. 

 مناسبة واجتماعية علمية دراسية بيئةو   ظروف تهيئة على القدرة لديه. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 والتطوير التحسين نحو دائما يسعى. 

 اإلدارة حسنرات مها لديه. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكلية مجلس بقرار من الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكلية عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 املتميزة  الصفوة هذه الدولة لرعاية لسياسه تأكيدا بالكلية واملوهوبين املتفوقين للطالب متميزة ورعاية دعم تقديم 

  التربوية واألساليب العاملية وفق التوجهات بالكلية التدريس هيئة ألعضاء املتميزة والعلمية التربوية الخبرات من ستفادةاال 

 أعضاء بين الحميمة العالقات أواصر توطيد يضمن بما للطالب سليم صحي ونفس ي مناخ لخلق العالي التعليم فى الحديثة

 .متميز واجتماعي علمي مناخ وخلق والطالب هيئة التدريس

 قدرات  إلظهار مناسبه واجتماعية دراسية  علمية وبيئة ظروف وتهيئة الجامعى التعليم فى الكبيرة األعداد مشكلة على التغلب

 .واإلقليمية املحلية العمل سوق  فى في املنافسة يساعدهم بما رتهم ا مها وتطوير املتميزين

 علمي لتفاعل الفرصة وإتاحة بالكلية والطالب التدريس هيئة أعضاء بين واالجتماعي والثقافي العلمي للتعاون  مجال خلق 

 مساعدة فى العلمية قدراتهم وتوظيف التربوية خبراتهم الستثمار التدريس والطالب هيئة أعضاء بين إيجابي واجتماعي

 .املتفوقين الطالب ورعاية الطالب املتعثرين

 الدراس ي البرنامج واكمالهم األكاديميةدراستهم  خالل تقدمهم يحقق بما الطالب يحتاجه الذى األكاديمي اإلرشاد تقديم 

 .بيسر

 الدعم مكتب جهود لدعم واإلدارات املختلفة بالكلية العلمية واألقسام الكلية قيادات مع بالتعاون  اتصال قنوات إيجاد 

 للبيئة متكاملة منظومة وتقديم التطوير نحو طموحه ودعم ملشاكل الطالب الحلول  تقديم على ملعاونته للطالب األكاديمي

 .بالكلية العاملين جميع بين التعاون  من إطار فى املثالية الجامعية ملمارسة الحياة األكاديمية
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 التدريب وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة
  :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه  درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات  من خالي سجله. 

 والتنظيم اإلدارة حسن مهارات لديه. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 والتطوير التحسين نحو دائما يسعى. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكلية مجلس من بقرار الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكلية عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 االجتماع في اإلدارة مجلس على وعرضها خاصة سجالت في محاضره وقراراته وتسجيلها وإعداد لالجتماع، لألعضاء الدعوة وتوجيه املجلس أعمال جدول  تحضير 

 .عليها التالي للتصديق

 املجلس رئيس مع بالتعاون  اإلدارة قرارات مجلس تنفيذ متابعة. 

 اإلدارة مجلس على وعرضها بالوحدة الخاصة الدوريواإلنجازات  العمل متابعة تقارير اعداد. 

 ضمان وحدة مدير على عرضه بعد اإلدارة ملجلس وتقديمه جامعة النهضة – التسويق وادارة االعمال   بكلية التدريب وحدة نشاط عن السنوي  التقرير إعداد 

 .الجودة

 التنفيذية الالئحة ألحكام وفقا اإلدارة بقرارات مجلس الكلية مجلس إبالغ. 

 االدارة مجلس سجالتراق و و أ جميع وحفظ اإلدارية األعمال جميع االشراف على. 

 اإلدارة مجلس على وعرضها الوحدة إدارة ملجلس الواردة املكاتبات جميع على باالطالع يقوم. 

 املنشودة األهداف وتحقيق العمل سير يكفل حسن وبما مناسبا يراه بما عليهم العمل وتوزيع بها العاملين وجميع الوحدة االشراف على. 

 ضوئها فى التدريبية بتوقيتات البرامج زمني والجدول  التدريبية الخطط ووضع التدريبية دراسة االحتياجات اعداد. 

 الخاصة والقوانين اللوائح ضوء في الندوات أو العمل ورش أو التدريبية الدوراتأثر  وقياس وتقييم ومتابعة وتنفيذ إعداد في املشاركين لجميع املكافآت اقتراح صرف 

 .التدريب وحدة تحققها التي الذاتية املوارد ومن الخاص الطابع بالوحدات ذات

 االدارة مجلس يضعها التى القواعد حدود فى وحدة التدريب تنظمها التى والندوات العمل وورش التدريبية و البرامج الخدمات اقتراح اسعار. 

 واالقتراحات  التنفيذ اعترضت التى والعقبات العمل سير خاصة بصفة يوضح بها التدريب وحدة اعمال عن االدارة مجلس لرئيس شهور  3 كل دورية تقارير تقديم

 .االدارة مجلس على لعرضها الالزمة لتالفيها

 بوحدة التدريب والتقارير الخاصة واملستندات الوثائق كافة على اإلدارة مجلس رئيس مع بالتضامن التوقيع. 

 الوحدة احتياجات بكافة السنوية املقايسات اعداد. 

 اإلدارة بموافقة مجلس وكليات الجامعة الكلية داخل من بالوحدة للعمل تدريس هيئه اعضاء ترشيح. 

 الكلية مجلس يقره ما ضوء في واألهداف االستراتيجية للكلية الوحدة أهداف وتحقيق العمل تيسير شأنها من القرارات التي وتفعيل تنفيذ 

 وأنشطتها الوحدة لعمليات التنفيذية اإلدارة تولي. 

 لها الالزم الدعم واإلرشاد وتوفير املوضوعة لألهداف وتحقيقها البرامج التدريبية تطوير على االشراف. 

 واالعتماد الجودة ضمان معايير ضوء في أفضل نحو على املوارد بهدف تخصيص التدريبية مجالبرا أثر وقياس وتقويم تقييم منظومة وإدارة تطوير على االشراف. 

 سنوية الربع العمل فريق أداء مراجعة بعملية القيام. 
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 الذاتية املوارد لتنميه املبذولة الجهود إلدارة التدريب وحدة إدارة مجلس مع التنسيق. 

 اإلدارة مجلس إليه بها يعهد التي االخرى  االختصاصات. 

 والكوارث األزمات إدارة وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

 :الالزمة املؤهالت

 العمل رس أ على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه. درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 املفاجئة املواقف ومواجهة التصرف حسن على القدرة لديه. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكلية مجلس من بقرار الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكلية عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 عمال(  طالب، التدريس، موظفين، هيئة )أعضاء بالكلية البشرية للموارد والسالمة لألمن ومعلنة معتمدة خطة وضع 

 األزمات وقوع من الكلية واالفراد بها تأمن التي بالواجبات أعضائه وتكليف املؤسسة شاغلي من األزمة إدارة فريق تشكيل 

 .والكوارث

 واألزمات الحرائق والكوارث وقوع ضد و االفراد الكلية تأمين على العمل. 

 ومنشأتها الكلية مجتمع داخل والسالمة األمن معايير مراعاة تحقيق. 

 الكارثة" االزمة ملواجهة األمثل السلوك على وتدريبهم والطالب العاملين بين الوعي نشر." 

 والكوارث عن األزمات الناجمة الخسائر من للحد واالزمات الكوارث ملواجهة الالزمة واملعدات الوسائل توفير. 

 واالستفادة بها القصور  أوجه للوقوف على دفعت التي واألخطاء األزمة إدارة فريق أداء مستوى  وتقييم تحليل االشراف على 

  لها لتالفيها العاجلة الحلول  لوضع مشكالت من يظهر قد مما
 
 .مستقبال
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 التعلم االلكتروني وحدة ملدير الوظيفي التوصيف بطاقة

 :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه. درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 املفاجئة املواقف ومواجهة التصرف حسن على القدرة لديه. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكلية مجلس من بقرار الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكلية عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 الكليةب التطوير مشاريع مع تتمش ى التى أهدافها لتحقيق الوحدة على االشراف. 

 بالكلية. املقررات االلكترونية وتفعيل تنفيذ على االشراف 

 االختصاصات وتوزيع إغراضه تحقيق بهدف بالوحدة العمل لنظام الرئيسية املقومات وضع أو السياسة رسم. 

 الكلية القرارها ملجلس ورفعها االلكترونى التعلم لوحدة سنوية خطة إعداد. 

 الجامعة من واملعتمدة املقرة الخطة حسب االلكترونى التعلم لوحدة السنوية الخطة تنفيذ متابعة. 

 إلقرارها الكلية ملجلس ورفعها االلكترونى التعلم لوحدة السنوى  للتقييم خطة وضع. 

 االلكترونى التعلم لوحدة السنوى  التقييم خطة تنفيذ متابعة . 

 تنفيذها ومتابعة ودورية مستمرة بطريقة التدريبية االحتياجات لتحديد خطة وضع على االشراف . 

 للوحدة والتحسين التطوير خطط وضع. 

 ة.دوري بصفة لوحدةا أداءالكلية عن  إلدارة التقارير تقديم 

 من رئيس الجامعة و عميد الكلية التصديق بعد مرءوسية لألفراد والتقويم التحفيز فى حق له. 

 الوحدة وأهداف سياسة يحقق بما مرءوسيه االفراد تنظيم تعديل فى حق له. 

 الكلية مجلس على العرض بعد مرءوسيه االفراد تغيير فى حق له. 

 بالوحدة العمل تطوير بعملية يتعلق فيما الخارجية بالجهات االتصال فى حق له . 

 الوحدة فى مرءوسيه االفراد عمل تقييم. 
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 الكنترول لرئيس بطاقة التوصيف الوظيفي
 :الالزمة املؤهالت

 العمل رأس على تدريس هيئه عضو. 

 الدكتوراه. درجه على حاصل 

 النظر لفت او الجزاءات من خالى سجله. 

 اآلخرين مع الفعال التواصل مهارات لديه. 

 املفاجئة املواقف ومواجهة التصرف حسن على القدرة لديه. 

 الجاد وااللتزام والعمل باملصداقية له مشهود. 

 الكلية مجلس من بقرار الوظيفة هذه لشغل التعيين ويتم الكلية عميد /د.أ بترشيحه يقوم. 

 :واملهام املسئوليات

 .يشرف علي اعمال التسليم و التسلم بخصوص اوراق االمتحانات 

  يحتفظ به يقدم هذا االيصال لوحدة الجودة لالطالع ثم  تسليم اوراق االجابة الي الكنترول وعمل ايصال لعضو هيئة التدريس بعد

 عضو هيئة التدريس.

 :االشراف علي تنظيم اعمل الكنترول الداخلية 

 اعداد قوائم اللجان و املراقبين و املشرفين. -

صة قبل محاضر و تقسيمها و تسليم كل محاضر ما يخاملحددة لكل صرف االغلفة او كراسات االجابة و االظرف طبقا لالعداد  -

 االمتحان بوقت كافي.

 تسليم كراسات االسئلة في االظرف مدون عليها البيانات الي الكنترول قبل االمتحان باسبوع. -

تقسيم اعمال الكنترول الي مجموعات بحيث كل مجموعة تضم قسم او اكثر بحيث يكون فريق العمل يكون فيها عضو هيئة  -

 تدريس و مساعدون له من الهيئة املعاونة.

ند ادخال النتائج يتم الحصول علي كلمة السر الخاصة باالستاذ الدكتور عميد الكلية و يسلم الي رئيس الكنترول و يغيرة ع -

 باستمرار و يكون في عهدته و تحت مسئوليته حتي اعالن النتائج و بعد ذلك يعاد تسليم ذلك الي مكتب عميد الكلية.

ايام من تاريخ االمتحان  3بكشوفات الدرجات معتمدة من استاذ املادة في خالل تسليم الكراسات بعد التصحيح مصحوبة  -

 النظري النهائي.

تقوم كل مجموعة مسئولة عن املواد بادخال النتائج علي املوقع االلكتروني للكلية و مراجعتها و عمل االحصائية تحت مسئولية  -

 عضو هيئة التدريس املسئول.

حاالت الحرمان بسبب  –حاالت االنسحاب  –بعد انتهاء مرحلة ادخال النتائج تتم املراجعة علي حاالت الحرمان بسبب الغش  -

مراجعة حاالت  –% في االمتحان النهائي يعتبروا راسبين في املادة 30التأكد من ان الحاصلين علي اقل من  –تجاوز نسبة الغياب 

 الرأفة.

 ن النتيجة يقوم الكنترول باعداد كراسات االجابة الخاصة بموضوع التظلم للنظر و البت في التظلمات في حالة وجود تظلمات م

 من قبل لجنة برئاسة عميد و وكيل الكلية و رئيس الكنترول.
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 في حالة وجود تغيير في النتيجة تصوب النتيجة بعد املراجعة و التدقيق في كشف الدرجات و يتم التغيير علي الكومبيوتر 

 بواسطة الكنترول.

:
ً
  بالكلية اإلدارى  للجهاز الوظيفى التوصيف ثالثا

ً
  1978 لسنة 47 رقم بالدولة العاملين لقانون  طبقا

 الكلية أمين الوظيفة: أسم

 :العام الوصف -1

  بالكلية التدريس هيئة أعضاء من غير العاملين وظائف قمة على الوظيفة هذه تقع -

 .بالكلية اإلداري  على الجهاز العام باألشراف الوظيفة هذه تختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .التابعة التقسيمات التنظيمية على الوظيفة هذه شاغل يشرف -

 .بالكلية األخرى  األعمال وغيره من اإلداري  العمل جميع على االشراف -

 .ومتابعته التابعة له التنظيمية األقسام بين تنسيقه و العمل توزيع -

 .العمل سير تعترض التي والعقبات .تنفيذها ومتابعة واللوائح والتعليمات القوانين تطبيق على االشراف العام -

 .املشاكل حل علي والعمل اشرافه نطاق  في التنظيمية التقسيمات بين األعمال تنسيق -

 .تنفيذها ومتابعة الكلية داخل األعمال تنفيذ علي الرقابة نظم وضع -

 .هل املخولة السلطاتحدود  في اإلدارية السلطات مباشره -

 القيام بما يسند إليه من إعمال أخري.  -

 الرئيس املباشر :  -3

 الكلية لعميد العام لألشراف الوظيفة هذه شاغل يخضع -

 :ت واملعارف األساسية الالزمة للوظيفةراالقدارت واملها -4

 مهارة عالية فى القيادة واالشراف. -

 مهارة عالية فى االتصال وإعداد التقارير. -

 عالية على التوجيه والتحليل املنطقي.قدرة  -

 معرفة تامة بالتشريعات والقوانين واألنظمة. -

  -مهارات متقدمة فى التخطيط االستراتيجي -

 :التدريبية تار و الد -5

 التخصص مجال دورات فى -

 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص تدريباو  متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 امين مكتبة :الوظيفة أسم

 :العام الوصف -1

 .املركزية بالجامعة املكتبة في الوظيفة هذه تقع -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .كتب مراجع و من الطالب بخدمة الوظيفة هذه شاغل يختص -

 .املناسب الختيار النشر ر دو  عن تصدر التي الكتب قوائم واالطالع على واستكمالها املكتبة فهارس إعداد على يشرف -

 .والداخلية الخارجية اإلعارة ودفاتر باملكتبة الخاصة الدفاتر جميع حفظ -

 .وترتيبها ختمها بعد الحاجة عند الرجوع إليها تيسير بطريق وحفظها املكتبة مستندات تنظيم -

 .الخاصة باملكتبة واإلحصاءات والتقارير الحسابية باألعمال يقوم -

 .املستعرين الداخلية لجميع واالستعارة السنوي  الجرد في املشاركة  -

 .والتنظيم والترتيب لحفظاو  التصنيف االشتراك في -

 .لها الالزمة البطاقات وعمل تعليمات بدقة تنفيذ ومراقبة الخارجية االستعارة مراجعة حركة -

 .تلبيتها وسرعة والدارسين الباحثين طلبات بحث -

 .وفحصها الكتب شراء لجنة عضوية في يشترك -

 .مماثلة أخرى  أعمال من إليه سندي ماب القيام -

 املباشر  الرئيس -3

 املختص للرئيس املباشر االشراف تحت شاغلها يخضع -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات -4

 .والتنظيم والترتيب والحفظ التصنيف طرق  يعرف -

 .السنوي  الجرد طرق  يعرف -

 .الخاصة باملكتبة والتقارير واإلحصاءات الحسابية األعمال يعرف -

 .السنوي  الجرد طرق  يعرف -

 .وفحصها الكتب شراء لجان في املشاركة يستطيع -

 .باملكتبات الخاصة املالية واللوائح القوانين يعرف -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللي الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 الكلية عميد سكرتير :الوظيفة أسم

  :العام الوصف -1

 .املكتب وظائف قمة على الوظيفة هذه تقع -

 .عميد الكلية أعمال على العام باألشراف الوظيفة هذه وتختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .الكلية عميد السيد على وعرض املوضوعات املكتب أعمال على باألشراف يقوم -

 .وعرضها املكتب تحال إلى التي املوضوعات كافة وتخليص دراسة واستيفاء -

مجلس الكلية و وقرارات  الجلسات حاضرم وتسجيل األعمال جداول  الكلية وإعداد ومجلس واللجان واالجتماعات املقابالت تنظيم -

 .املعنية وإبالغها للجهات املختصة السلطات من إجراءات اعتمادها واتخاذتحويلها الي مجلس الجامعة 

 .بها تكليفه العميد التي يبدى والبيانات واملذكرات والبحوث الدراسات بأعداد القيام -

 وعرض نتائجها بحثها الكلية عميد يطلب التي املوضوعات بحث -

 .والحفظ السكرتارية أعمال تنظيم  -

 .باألدارة الجارية األعمال ومتابعة اإلدارة أعمال جميع على اإلشراف -

 .بها علما العميد وإحاطة باألدارة التنفيذية األعمال لجميع اليومية املتابعة -

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

 .باملواعيد الخاصة باإلجندة واملقابالت املواعيد تسجيل -

 .األقسام ومجالس الكلية مجلس من املنبثقة اللجان من الكلية مجلس على عرضها املطلوب املوضوعات تلقى -

 .املجلس على عرضها املطلوب باملوضوعات األعمال جداول  بإعداد املجلس لعقد والتجهيز اإلعداد -

 .اإلنعقاد وساعة بتاريخ املجلس ألعضاء الدعوات توجيه -

 .الكلية عميد ثم املجلس أمين من وإعتمادها قرارات صورة فى إلعدادها املجلس فى تدور  التى املناقشات تدوين -

 .املواد وأساتذة األقسام رؤساء مجالس محاضر بأعمال القيام -

 على لعرضها الجامعة إدارة الى إلرسالها تمهيدا املجلس أقرها التى والقرارات عرضت التى باملوضوعات املختلفة الكلية إدارات إبالغ -

 .عنه املنبثقة واملجالس الجامعة مجلس

 أخرى  أعمال من اليه يسند بما القيام -

 :املباشر الرئيس -3

 .املختص املباشر للرئيس االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

 :للوظيفة األساسية الالزمة واملعارف واملهارات القدرات -4

 واالشراف  القيادة فى عالية مهارة -

 .التقارير وإعداد االتصال فى عالية مهارة -

 .املنطقي والتحليل التوجيه على عالية قدرة -

 .واألنظمة والقوانين بالتشريعات تامة معرفة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -
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 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 سكرتير وكيل الكلية :الوظيفة أسم
 :العام الوصف -1

 .الكلية وكيل أعمال على العام باألشراف الوظيفة هذه وتختص -7

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .املعنية الجهات على وتوزيعها الكلية وكيل / د.أ بالسيد الخاص البريد عرض -

 .باملواعيد الخاصة باألجندة واملقابالت املواعيد تسجيل -

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

 .الرسمية الصحف فى أو برقيا والتعازى  التهانى برقيات إرسال -

 ة.العلمي واألجهزة املختبراتلجنة  محاضر وعمل دعوات وإرسال إعداد -

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

 .وخارجها بالكلية العليا الدراسات بطالب الخاصة البحث موضوعات ملناقشة العرض جهاز إلستعارة الالزمة اإلجراءات عمل -

 .إستفساراتهم على واإلجابة الطالب مشاكل حل على والعمل والطالب األمور  وأولياء الزوار السادة مقابلة -

 .بالكلية الدراسية الفرق  لجميع الكنتروالت رؤساء السادة على وتوزيعها الكنتروالت كشوف تجهيز -

 .ترم كل فى بالكلية الدراسية الفرق  لحميع النهائية النتائج من بنسخ واالحتفاظ تصوير -

 .بالكلية الدراسية الفرق  لجميع الرصد إعادة ألعمال والتحضير اإلعداد -

 واملقررات االمتحانات ولجنة والطالب التعليم شئون  محاضرلجان أعمال جداول  إعداد -

-  
 
  الكلية مجلس علي للعرض تمهيدا

 
 .شهريا

 . بالكلية املختلفة الفرق  إمتحانات وتصوير وطباعة بكتابة القيام -

 . عام بشكل للكلية التحويالت أعمال في املساهمة -

 .املعنية الجهات على وتوزيعها الكلية وكيل / د.أ بالسيد الخاص البريد عرض -

 .املكاتبات على الرد املستندات، تصوير والوارد، الصادر البريد إستالم الكمبيوتر، على الكتابية باألعمال القيام -

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

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

 :املباشر الرئيس -3

 .املختص املباشر للرئيس االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

 الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف واملهارات رات القد -4

 .املسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب دورات فى -
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 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 

 سكرتير وحدة الجودة بالكلية :الوظيفة أسم

 :العام الوصف -1

 .الكلية وكيل أعمال على العام باألشراف الوظيفة هذه وتختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 الوحدة مدير/ د.أ بالسيد الخاصة والشيكات املكاتبات استالم -

 الوحدة مدير / د.أ بالسيد الخاصة املكاتبات كتابة -

 .باملواعيد الخاصة باألجندة واملقابالت املواعيد تسجيل -

 .اإلدارة وبين بينها العمل وتنسيق الكلية وأقسام بإدارات االتصال -

 .بالكلية تعقد التى الندوات وتنظيم أعمال فى املساهمة -

 .األداء لحسن معاكسة عوامل وأى العمل بمسئوليات يتعلق فيما مالحظات أي عن املباشر الرئيس إبالغ -

 الوحدة مدیر / د.أ السيد قبل من إليه تسند أعمال بأى القيام -

 :املباشر الرئيس -3

 .املختص املباشر للرئيس االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

 الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف واملهارات رات القد -4

 .املسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب دورات فى -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 

 

 

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Bussiness Adminstration 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 عامة  وخدمة جوالة أخصائي :الوظيفة أسم

 العام الوصف -1

 .الطالب لرعاية باإلدارة العامة والجوالة العامة الخدمة بإدارة الوظيفة هذه تقع -

 .والجوالة للخدمة العامة املتعلقة باألعمال الوظيفة هذه وتختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .الجامعة وأمين األداة مدير على والجوالة وعرضها العامة بالخدمة الخاصة البحوث أعداد -

 .العمل تطوير الخاصة بنواحي مجبراوال التخطيط وضع فى االشتراك -

 .والجوالة العامة الخاصة بالخدمات املختلفة باألجهزة االتصاالت اجراء -

 .الدورية واملسابقات املباريات على االشراف في االشتراك -

 مماثلة أخرى  أعمال من يسند بما القيام -

  املباشر الرئيس -3

 .الكلية لوكيل أو والجوالة العامة الخدمة ملدير أدارة العام لألشراف تحت الوظيفة شاغل يعمل -

 :الالزمة للوظيفة األساسية القدرات واملهارات واملعارف -4

 واالشراف القيادة فى عالية مهارة -

 .التقارير وإعداد االتصال فى عالية مهارة -

 .املنطقي والتحليل وجيه الت على عالية قدرة -

 .واألنظمة والقوانين بالتشريعات تامة معرفة -

 االستراتيجي التخطيط فى متقدمة رت ا مها -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال دورات فى -

 ..اآللى الحاسب دورات فى -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 

 

 

 

 



Nahda University 
Faculty of Bussiness Adminstration 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 األسر شئون  أخصائي :الوظيفة أسم

 : العام الوصف -1

 .الطالب رعاية بإدارة الوظيفة هذه تقع -

 .األسر املتعلقة بشئون  األعمال على باألشراف الوظيفة هذه وتختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .زمالئهم سوية مع عالقات نيوتكو  والعطاء األخذ علىو  جماعة علي العيش في الطالب تدريب على العمل فى املعاونة -

 لحل املشاكل والتصدي الجماعة داخل املسئولية وتحمل بعضهم البعض مع ون االتع على الطالب تدريب فى املعاونة -

 .الفريق بروح الجماعة تواجه التى والصعوبات

 .مماثلة أخرى  أعمال من يسند بما القيام -

 املباشر: الرئيس -3

 .املختص للرئيس القسم املباشر لألشراف تحت الوظيفة شاغل يخضع -

 :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات -4

 واالشراف القيادة فى عالية مهارة -

 .التقارير وإعداد االتصال فى عالية مهارة -

 .املنطقي والتحليل التوجيه على عالية قدرة -

 .واألنظمة والقوانين بالتشريعات تامة معرفة -

 االستراتيجي التخطيط فى متقدمة مهارات -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 اجتماعي نشاط أخصائي :الوظيفة أسم

  :العام الوصف -1

 .الطالب رعاية بإدارة الوظيفة هذه تقع -

 .االجتماعي النشاط بأعمال الوظيفة هذه وتختص -

 :واملسئوليات الواجبات -2

 .بالكلية الطالب رعاية قسم لرئيس او الطالب أدارة رعاية ملدير العام لألشراف تحت الوظيفة شاغل يعمل -

 .النشاط االجتماعي أنواع على الفني االشراف في باملعاونة يقوم -

 .بالنواحي االجتماعية الخاصة و البرامج الخطط وضع في يشترك -

 .الدورية املباريات على يشرف -

 .الجدد العاملين بتدريب يقوم -

 .مماثلة أخرى  أعمال من يسند بما القيام -

 :املباشر الرئيس -3

 .بالكلية الطالب رعاية قسم لرئيس او رعاية الطالب أدارة ملدير العام لألشراف تحت الوظيفة شاغل يعمل -

  :للوظيفةالالزمة  األساسية واملعارف القدرات واملهارات  -4

 . االشراف و القيادة فى عالية مهارة -

 . التقارير وٕاعداد اإلتصال فى عالية مهارة -

 . املنطقى والتحليل التوجيه على عالية قدرة -

 . واألنظمة والقوانين بالتشريعات تامة معرفة -

 االستراتيجي التخطيط فى متقدمة مهارات -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 ورحالت رياض ي نشاط أخصائي :الوظيفة أسم

 العام الوصف -1

 .واملدن الجامعية الطالب رعاية بإدارة الوظيفة هذه تقع -

 .للطالب الرياضية باألعمال الوظيفة هذه وتختص -

 واملسئوليات الواجبات -2

 . الكليات بين الرياضية للمسابقات األعداد يتولى -

 والخارجية الداخلية الرياضية للمهرجانات األعداد يتولى -

 . الجامعة وخارج داخل الرياضية الرحالت تنظيم يتولى -

 . الرياضية املسابقات تنفيذ يتولى -

 مماثلة أخرى  أعمال من يسند بما القيام -

 :املباشر الرئيس -3

 .بالكلية الطالب رعاية قسم لرئيس او رعاية الطالب أدارة ملدير العام لألشراف تحت الوظيفة شاغل يعمل -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات  -4

 واالشراف القيادة فى عالية مهارة -

 .املشكالت وحل القرارات اتخاذ فى مهارة -

 .العمل لنوع مناسب عال مؤهل -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 ثقافى أخصائى :الوظيفةاسم 

 العام الوصف -1

 .واملدن الجامعية الطالب رعاية بإدارة الوظيفة هذه تقع -

 .للطالب ثقافيةال باألعمال الوظيفة هذه وتختص -

 واملسئوليات الواجبات -2

  عليها واإلشراف وبرامجها خطتها وتنفيذ الثقافية اللجنة أعمال بتنظيم الوظيفة هذه شاغل يختص -
 
  فنيا

 
 .وإدارايا

 فى الكلية يمثل فريق إلعداد بالكلية املشكلة األسر بين وكذلك الدراسية الفرق  بين الثقافية املسابقات وإعداد تنظيم -

 .واملهرجانات الصيدلية الدورة ومسابقات بالجامعة املعلومات دورى

 وحفظ الكريم القرآن وتجويد حفظية مثل دين كمسابقات املختلفة الثقافى النشاط مجال فى مسابقات تنظيم -

 .والقصة والنثر الشعر ومسابقات النبوية األحاديث

 على الجارية األحداث تواكب ثقافية ندوات كذلك واإلجتماعية والدينية القومية املناسبات فى الندوات وعقد تنظيم -

 .الساحة

 كاريكاتير – شعر – وإجتماعية وسياسية وعلمية أدبية موضوعات على يحتوى  الذى بالكلية الثقافى الركن إعداد -

 .الثقافية املكتبات وإعداد املوهوبين الطالب وأقالم الكتاب كبار بأقالم

 .الثقافية املجالت الصدار الطالب ومساعدة الحائط ملجالت معارض تنظيم -

 الثقافية اللجنة أمين ومعاونة اللجنة رائد – اإلتحاد رائد – اإلدارة مدير قبل من اليه توكل أخرى  أعمال بأى القيام -

 .اإلتحاد وأمين

 :املباشر الرئيس -3

 .بالكلية الطالب رعاية قسم لرئيس او رعاية الطالب أدارة ملدير العام لألشراف تحت الوظيفة شاغل يعمل -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات  -4

 واالشراف القيادة فى عالية مهارة -

 .املشكالت وحل القرارات اتخاذ فى مهارة -

 .العمل لنوع مناسب عال مؤهل -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات -

 .اآللى الحاسب فى دورات -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 طالب شئون  أخصائي :الوظيفة اسم

 :العام الوصف -1

 . والطالب التعليم بشئون  الوظيفة هذه تقع -

 .والطالب التعليم شئون  بأعمال الوظيفة هذه تختص -

 : سئولياتاملو  واجباتال -2

 . البكالوريوسحلة ملر  والطالب التعليم بشئون  الخاصة السياسة تنفيذ فى املعاونة -

 . والتحرير والقيد للتسجيل العامة السياسة لوضع الالزمة والبرامج الخطط إعداد تنفيذ فى املعاونة -

 البكالوريوسرحلة مل والطالب التعليم بشئون  املتعلقة وامللفات والبطاقات السجالت بإعداد املتعلقة اإلعمال تنفيذ متابعة -

. 

 . بالطالب الخاصة التفوق  ومكافأة الدراسية واملكافآت والجوائز باملنح املتعلقة اإلعمال تنفيذ متابعة -

 . والوافدين املنتظمين الطالب وقيد العلمية الدرجات على الحاصلين بسجالت املتعلقة الخاصة اإلعمال تنفيذ متابعة -

 .الدراسة بنظم الخاصة واإلجراءات والتعليمات االمتحانات بإعمال الخاصة اللوائح تنفيذ متابعة -

 . لذلك املنظمة اللوائح تخالف تجاوزات اكتشاف حالة فى يلزم ما وعرض الكليةب الدارسة ونظم حفظ متابعة -

 .للجامعات األعلى املجلس وقرارات التعليم ونظم وأساليب برامج فى العلمية التطورات متابعة -

 . بتطبيقها الخاصة التنفيذية اإلجراءات واتخاذ والطالب التعليم بشئون  الخاصة القرارات مشروعات مراجعة -

 . املعتمدة اإلجراءات على ومراجعتها العلمية الدرجات تحرير -

 . والطالب التعليم شئون  نشاط عن الدورية التقارير إعداد -

 .مماثلة أعمال من إليه يسند ما يؤدى -

 . به املكلف النشاط عن السنوية و الدورية التقارير إعداد و املعلومات الستخراج املطلوبة البيانات و اإلحصائيات إعداد -

 . بالسجالت قيدها و بالجامعة البيانات قاعدة على بالطالب الخاصة البيانات إدخال و اآللي الحاسب مع التعامل مهارات -

 بالكلية العاملين كفاءة من يزيد مما بالكلية التدريب وحدة طريق عن بتنفيذها الكلية تقوم التي و تدريبية دورات حضور  -

 :املباشر الرئيس -3

 للرئيس املختص املباشر العام االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات -4

 .املسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات  -

 .اآللى الحاسب دورات فى -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6
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 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 

 

 إدارية شئون  أخصائي :الوظيفة اسم

 : العام الوصف -1

 .بالجامعة الكليات باحدى اإلدارية بالشئون  الوظيفة هذه تقع -

 .اإلدارية بالشئون  املتعلقة باألعمال الوظيفة هذه تختص -

 :  سئولياتاملو  واجباتال -2

 .الخاص والكادر العام الكادر الحكام الخاضعين للعاملين الخدمة بشئون  املتعلقة االعمال كافة بمباشر القيام -

 . الكلية مجلس / الدراسات شئون  مجلس / التعليم شئون  مجلس / الجامعه مجلس قرارات تنفيذ -

 .والخاص العام للكادر الخاضعين للعاملين واالستحقاقات باالجور  املتعلقة االعمال بكافة القيام -

 .االعمال باتمام املتصله االجراءات واتخاذ واملعاشات بالتامين املتعلقة االعمال بكافة القيام -

 .املختلفة االقسام مع بالتعاون  وذلك الخدمة وسجالت وثائق وحفظ واعداد بانشاء القيام -

 .مشاكلها في والنظر الرسمية العمل اوقات غير في العاجله املراسالت وتوزيع استالم -

 .املختلفة الكلية اجهزه على وتوزيعها املختلفة الدورية والنشرات الكتب تلقى -

 . الالزم بالتخاذ املباشره للرئاسة ورفعها ؛ بالكلية االدارية الشئون  نشاط عن والسنوية الدورية التقارير اعداد -

 . مماثلة أخرى  أعمال من إلية يسند ما يؤدى -

 املكلف النشاط عن السنوية و الدورية التقارير إعداد و املعلومات الستخراج املطلوبة البيانات و اإلحصائيات إعداد -

 . به

 إلى معلومات معطى دور  من بهم باالنتقال باملسئولية إشعارهم و العاملين بين املستمرة املشاركة و التعاون  تحقيق -

 املعلومات مالك دور  من و ،قالفري دور  إلى الفرد دور  من و املخاطر، هذه إدارة إلى املخاطر تجنب دور  من و امليسر، دور 

 األداء مستوى  رفع في األثر بالغ له يكون  مما التمكين و القوة دور  إلى املفوض دور  من و املفوض، دور  إلى

 قيدها و بالجامعة البيانات قاعدة على بالطالب الخاصة البيانات إدخال و اآللي الحاسب مع التعامل مهارات -

 . بالسجالت

  . بتنفيذها الكلية تقوم التي و تدريبية دورات حضور  -

 :املباشر الرئيس -3

 للرئيس املختص املباشر العام االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات -4

 .املسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات  -
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 .اآللى الحاسب دورات فى -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 . العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 عامل نظافة : الوظيفةاسم 

 : العام الوصف -1

 .التسويق وادارة االعمال  معمل االبحاث املركزي بكلية ب الوظيفة هذه تقع -

 املهام و املسئوليات: -2

 بها يعمل التي إدارته أو قسمه إلي باإلضافه له املحدد املكان بنظافة عامل كل إلتزام -

 كتابي إذن بدون  القسم أو اإلدارة أو العمل مكان ترك عدم -

 األقسام و اإلدارات داخل الكهربائيه للسخانات عامل أي إستخدام عدم -

 الكلية خارج من مأكوالت لشراء عامل أي خروج عدم -

 غلق دون  النوافذ و األبواب ترك عدم -

 داعي دون  تعمل األجهزة و األنوار ترك عدم -

 عنها الكهربائي التيار فصل و بها العمل دون  االجهزة ترك عدم -

 نظافتها علي املحافظه و بالدورات املياه مسح آثار و القمامه إلقاء عدم -

  تفريغها و األماكن بجميع املهمالت سالت توزيع -
 
 بأول  أوال

 بأماكنها وضعها و الحوائط علي األوراق و اإلعالنات لصق عدم -

 املخالفه عدم و للعمال املوحد الزي  بإرتداء اإللتزام -

 للعمال املخصصه اإلنصراف و الحضور  بمواعيد اإللتزام -

 .الدوريات وقاعة الطالب قاعة و التدريس هيئة أعضاء قاعة عن مسئول  -

 .يريدونه ما إلى الوصول  فى والطالب التدريس هيئة أعضاء مساعده -

 :املباشر الرئيس -3

 للرئيس املختص املباشر العام االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -4

 العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -
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 بالكلية اإلنترنت الكومبيوتر و مسئول  : الوظيفةاسم 

 : العام الوصف -1

 .التسويق وادارة االعمال  وحدة الكومبيوتر و االنترنت بكلية ب الوظيفة هذه تقع -

 املسئوليات:املهام و  -2

 .للكلية االلكتروني املستمر للموقع والتحديث اإلدارة -

 .في الكلية واالجهزة املعلومات انظمة في توافرها املطلوب الفنية والشروط املواصفات تحديد -

 .الكلية األعمال في انجاز وجودة كفاءة رفع في يسهم بما الحديثة التكنولوجيات توفير في املساهمة -

 .برامج الحماية وتوفير والبيانات املعلومات وسالمة أمن ضمان -

 .ومراقبة االلتزام بالقواعد املعلومات بشبكة املستخدمين أجهزة ربط -

 .والفورية الدورية الصيانة وعمليات الشبكة توصيالت كافة االشراف على -

 .التشغيللنظم  الفني الدعم وتوفير تنفيذها ومتابعة امجر والب لألجهزة الدورية الصيانة تخطيط -

 .االنترنت على االلكترونية والبوابة الكلية موقع خالل من بالكلية والعاملين للطالب اإللكترونية الخدمات توفير -

 :املباشر الرئيس -3

 للرئيس املختص املباشر العام االشراف تحت الوظيفة هذه شاغل يعمل -

  :الالزمة للوظيفة األساسية واملعارف القدرات واملهارات -4

 .املسئولية وتحمل القرارات اتخاذ على القدرة -

 :التدريبية الدورات -5

 .التخصص مجال فى دورات  -

 .اآللى الحاسب دورات فى -

 الوظيفة لشاغل األساسية ملواصفاتا -6

 العمل مجال فى متخصص او تدريب متخصصة خبرة مع العمل لنوع مناسب مؤهل -

 

 

 


