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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

 المقدمح 
 

جامعت المنصورة بإعذاد دليل التوصيف  –تتشزف وحذة ضمان الجودة وتقييم األداء بكليت الطب البيطزى 

 -الوظيفي للوظائف القياديت واألكاديميت بالكليت مشتمال علي :

ِيخ ثشإٔ ر٘ظيْ اُغبٓؼبد ػ٠ِ ٓغزٟٞ ً 1491ُغ٘خ  94اخزظبطبد اُٞظبئق اُويبديخ ك٠ ػٞء اُوبٕٗٞ   -أوال :

  . اُطت اُجيطش١

  .اخزظبطبد اُٞظبئق األًبدئيخ ك٠ ػٞء اُوبٕٗٞ ٝروييْ األداء  -ثانيا :

 .اخزظبطبد أُغِظ اُز٘ليزٟ ُٞؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ٝروييْ األداء  -ثالثا:

 .اُٜيٌَ اُز٘ظي٠ٔ ٝاُٞظيل٠ ٌُِِيخ   -رابعا :

 . ثبألعٜضح اإلداسيخ ثبٌُِيخ اُؼِٔيخاإلخزظبطبد اُزلظيِيخ ُِزوغيْ اُز٘ظي٠ٔ ُِؼبِٓيٖ   -خامسا:

 يخ ثبإلػبكخ ئ٠ُ أُٜبّ اُز٠ ئٌٖ اُويبّ ثٜب دبويثطبهبد اُٞطق اُٞظيل٠ ُِٞظبئق اُ  -سادسا:

ٝئٗ٘ب ار ٗؼغ ٛزا اُذُيَ ثيٖ ايذٟ اُغبدح اُضٓالء ثٔغزٔغ ًِيخ اُطت اُجيطشٟ ٗزطِغ ئ٠ُ اإلٛزٔبّ ثزطجين ٛزٙ 

خزِلخ ُٔؼبييش اُغٞدح ٝاإلػزٔبد ٝاُز٠ اطجؾذ ٓؼيبسا ػبُٔيب ُِؾٌْ ػ٠ِ ٓذٟ روذّ اُجطبهبد اُٞطليخ ُِٞظبئق أُ

 ٝرطٞس اُغبٓؼبد ٝاعزغبثزٜب ُٔزطِجبد اُؼظش اُؾب٠ُ .

عبٓؼخ أُ٘ظٞسح ثخبُض اُشٌش ٝاُزوذيش ئ٠ُ ٝؽذح ئداسح  –ٝال يلٞر٘ب إ ٗزوذّ ثاعْ ًِيخ اُطت اُجيطشٟ 

 ٠ روذيْ اُذػْ أُب٠ُ ٝاُل٠٘ خالٍ كزشح أُششٝعأُششٝػبد ثٞصاسح اُزؼِيْ اُؼب٠ُ ػِ

 ....ٝهللا ٠ُٝ اُزٞكين
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

 

بشأن تنظيم الجامعاث علي مستوى  2491لسنت  94اختصاصاث الوظائف القياديت في ضوء القانون  -:أوال 

 الطب البيطزًكليت 

 مجلس الكليح  -1

 -ة :يختص مجلس الكلية بالكلية بالنظر فى المذائل األتي

 

 مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعت  -أوال :

 

 سعْ اُغيبعخ اُؼبٓخ ُِزؼِيْ ٝاُجؾٞس اُؼِٔيخ ك٠ اٌُِيخ ٝر٘ظئٜب ٝر٘غيوٜب ثيٖ األهغبّ أُخزِلخ 

  ٝػغ خطخ اعزٌٔبٍ ٝئٗشبء أُجب٠ٗ ٝدػْ أُؼبَٓ ٝاُزغٜيضاد ٝأٌُزجخ ك٠ اٌُِيخ 

 ضبد ٝاإلعبصاد اُذساعيخ ٝاإليلبد ػ٠ِ أُ٘ؼ األع٘جيخ ئػذاد خطخ اٌُِيخ أٝ أُؼٜذ ُِجؼ 

  ئػذاد ثشٗبٓظ العزٌٔبٍ اػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ك٠ اٌُِيخ 

  ئػذاد اُغيبعخ اٌُليِخ ثزشغيغ اُذساعخ ك٠ ثؼغ أهغبّ اٌُِيخ 

  ئػذاد اُغيبعخ اٌُليِخ ثزيغيش ؽظٍٞ ؽالة اٌُِيخ ػ٠ِ اٌُزت ٝأُزًشاد اُغبٓؼيخ ٝثزشغيغ اُزأُيق ك٠

 ثؼغ أُٞاد

 ّسعْ اإلؽبس اُؼبّ ُ٘ظبّ اُؼَٔ ك٠ أهغبّ اٌُِيخ ٝر٘ظيْ اُز٘غين ثيٖ ٛزٙ األهغب 

  ئهشاس أُؾزٟٞ اُؼ٠ِٔ ُٔوشساد اُذساعخ ك٠ اٌُِيخ ٝاُز٘غين ثيٜ٘ب ك٠ األهغبّ أُخزِلخ 

 ؾخ اُذاخِيخ ئثذاء اُشأٟ ك٠ ٝػغ اُالئؾخ اُز٘ليزيخ ُِغبٓؼبد ٝئػذاد اُالئؾخ اُذاخِيخ ٌُِِيخ ٝػغ اُالئ

 ٌُٔزجخ اٌُِيخ 

  ٝػغ اُالئؾخ اُذاخِيخ ٌُٔزجخ اٌُِيخ 

  ْٛر٘ظيْ هجٍٞ اُطالة ك٠ اٌُِيخ ٝرؾذيذ ئػذاد 

  ر٘ظيْ اُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝاُجؾٞس ٝاُزٔشي٘بد ٝئػٔبٍ االٓزؾبٗبد ك٠ اٌُِيخ 

 ُٝالهغبّ ٝروييْ ٗظْ  ٓ٘بهشخ اُزوشيش اُغٟ٘ٞ ٌُِِيخ ٝروبسيش االهغبّ ٝرٞطيبد أُإرٔشاد اُؼِٔيخ ٌُِِيخ

اُذساعخ ٝاالٓزؾبٗبد ٝاُجؾش ك٠ اٌُِيخ ٝٓشاعؼزٜب ٝرغذيذٛب ك٠ ػٞء ًَ رُي ك٠ ئؽبس اُزوذّ اُؼ٠ِٔ 

 ٝاُزؼِي٠ٔ ٝٓطبُت أُغزٔغ ٝؽبعبرٚ أُزطٞسح 

  ر٘ظيْ اُشئٕٞ اإلداسيخ ٝأُبُيخ ك٠ اٌُِيخ 

  ئػذاد ٓششٝع ٓٞاصٗخ اٌُِيخ 

 ؼِيْ ٝاُجؾٞس ك٠ اٌُِيخ ٓزبثؼخ ر٘ليز اُغيبعخ اُؼبٓخ ُِز 
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 المسائل التفيذيت  -ثانيا :

 

  ّرٞصيغ اإلػزٔبداد أُبُيخ ػ٠ِ األهغب 

  رؾٞيَ اُطالة ٝٗوَ هيذْٛ ٖٓ اٌُِيخ ٝاُيٜب 

  هيذ اُطالة ُِذساعبد اُؼِيب ٝرغغيَ سعبئَ أُبعغزيش ٝاُذًزٞساٙ ٝرؼييٖ ُغبٕ اُؾٌْ ػ٠ِ اُشعبئَ ٝئُـبء

 اُويذ ٝاُزغغيَ 

 ٝط ٝاُؾبػشاد ٝاُزٔشي٘بد اُؼِٔيخ رٞصيغ اُذس 

 ٝرٞصيغ أػٔبُٚ ٝرشٌيَ ُغبٗٚ ٝرؾذيذ ٝاعجبد أُٔزؾ٘يٖ ٝئهشاس ارؾذيذ ٓٞاػيذ االٓزؾبٗبد ٝٝػغ عذ ُٚٝ

 ٓذاٝالد ُغبٕ االٓزؾبٕ ٝٗزبئظ االٓزؾبٗبد ك٠ اٌُِيخ 

  اهزشاػ ٓ٘ؼ اُذسعبد ٝاُشٜبداد اُؼِٔيخ ٝاُذثِٞٓبد ٖٓ اٌُِيخ 

 ِٔيخ ٝاإلػبساد ٝئعبصاد اُزلشؽ اُؼ٠ِٔاُزششيؼ ُِٜٔٔبد اُؼ 

 ِْٜاهزشاػ رؼييٖ أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ك٠ اٌُِيخ ٝٗو 

 اُ٘ذة ٖٓ اٌُِيخ ٝاُيٜب 

  اُزششيؼ ُِٜٔٔبد اُؼِٔيخ ٝاإلػبساد  ٝئعبصاد اُزلشؽ اُؼ٠ِٔ 

  سػبيخ اُشئٕٞ االعزٔبػيخ ٝاُشيبػيخ ُِطالة 

 ؼخاهزشاػ هجٍٞ اُزجشػبد ٓغ ٓشاػبح ؽٌْ أُبدح اُغبث 

  هجٍٞ رؾٞيَ ؽالة اُلشم اإلػذايخ ٝؽالة اُلشم األ٠ُٝ ثؾغت األؽٞاٍ ٖٓ اٌُِيبد ٝأُؼبٛذ أُز٘بظشح

 ك٠ اُغبٓؼبد اُخبػؼخ ُٜزا اُوبٕٗٞ 

 ٕٞٗهجٍٞ رؾٞيَ ٝٗوَ هيذ اُطالة ٖٓ ًِيبد أٝ ٓؼبٛذ ؿيش ربثؼخ ُِغبٓؼبد اُخبػؼخ ُٜزا اُوب 

 ُ ٖغبٕ اُؾٌْ ػ٠ِ ٛزٙ اُشعبئَ ٝئُـبء اُزغغيَ رغغيَ سعبئَ أُبعغزيش ٝاُذًزٞساٙ ٝرؼيي 

 -مسائل متفزقت : -ثالثا :

 

  أُغبئَ األخشٟ اُز٠ يؾيِٜب ػِيٚ ٓغِظ اُغبٓؼخ 

 ٕٞٗأُغبئَ األخشٟ اُز٠ يخزض ثٜب ٝكن ُِوب 
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 عميد الكليح  -2

 -متطلبات الوظيفة : 

 

 ط44شلذنة  ضطشرأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم ب صغ4شلذنة  4ط( من القانون  ضطيعين عميد الكلية طبقا المادة ) 

والتى تنص على ان يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية او المعود التابع للجامعة من بين األذاتذة العاملين بوا لمدة ثالث 

ندب أحد األذاتذة من الكليات او المعاهد وفى حالة عدم وجود أذاتذة فى الكلية أو المعود لرئيس الجامعة أن ي. ذنوات قابلة للتجديد

 التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ولى ان يندب احد األذاتذة المذاعدين من ذات الكلية أو المعود للقيام بعمل العميد

 -الموام الوظيفية :

 

 خالٍ صٔبٗيخ  ر٘ليز هشاساد ٓغِظ اٌُِيخ اٝ أُؼٜذ ٝيجِؾ اُغِغبد ا٠ُ سئيظ اُغبٓؼخ ًٔب يجِـٚ اُوشاساد

 أيبّ ٖٓ ربسيخ طذٝسٛب ٝيجِؾ اُٜيئبد ٝاُغِطبد اُغبٓؼيخ أُخزظخ ثبُوشاساد اُز٠ يغت ئثالؿٜب ئُيٜب

 سيخ ٝأُبُيخ ٝيٌٕٞ ٓغئٞال ػٖ ر٘ليز اُوٞاٗيٖ ٝاُِٞائؼ اشئٜٞٗب اُؼِٔيخ ٝاإلد حرظشيق آٞس اٌُِيخ ٝئداس

ٓؼخ ٝأُغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ك٠ ؽذٝد ٛزٙ ًزُي ر٘ليز هشاساد ٓغِظ اٌُِيخ ٝٓغِظ اُغبٝاُغبٓؼيخ 

 اُوٞاٗيٖ ٝاُِٞائؼ

  ٠ُ سئيظ اُغبٓؼخ ك٠ ٜٗبيخ ًَ ػبّ عبٓؼ٠ ػٖ ئيوذّ ثؼذ اُؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اٌُِيخ اٝ أُؼٜذ روشيشا

 شئٕٞ اُزؼِيْ ٝاُجؾٞس ٝعبئش ٗٞاؽ٠ اُ٘شبؽ ك٠ اٌُِيخ أٝ أُؼٜذ ٝرُي رٞؽئٚ ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُغبٓؼخ 

 ا٠ُ االعزٔبع ٓغبُظ االهغبّ ٝاُِغبٕ أُشٌِخ ك٠ اٌُِيخ اٝ أُؼٜذ ٝكوب الؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ُِؼٔيذ إ يذػ ٞ

 ًٔب ُٚ إ يؼشع ػِيٜب ٓب يشاٙ ٖٓ أُٞػضػبد 

  يؾيَ ػٔيذ اٌُِيخ ؽِت شـَ اُٞظيلخ ) االعزبرح ٝاالعزبرح أُغبػذيٖ ( اٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُِوت اُؼ٠ِٔ ا٠ُ

ٓب ُْ يٌٖ اُزوذّ ُشـَ ٝظيلخ ٓذسط ٓغبػذ اٝ ٓؼيذ كزٌٕٞ اإلؽبُخ ا٠ُ ٓغِظ  ٓوشس اُِغ٘خ اُؼِٔيخ اُذائٔخ

اُوغْ أُخزض ٝرزْ اإلؽبُخ خالٍ أعجٞع ػ٠ِ األًضش ٖٓ ربسيخ اُزوذّ ك٠ ؽبُخ ػذّ اإلػالٕ اٝ ٖٓ ربسيخ 

اُخبطخ اٗزٜبء أُذح أُؾذدح ك٠ االػالٕ ٝيشكن ثبُطِت ػ٘ذ ئؽبُزٚ اإلٗزبط اُؼ٠ِٔ ٝاُزوبسيش اُؼِٔيخ 

ثبُٞظبئق اٝ االُوبة اُؼِٔيخ اُغبثوخ ٝال يغٞص ُِٔزوذّ ثؼذ اسعبٍ اُجؾٞس اُخبطخ ثاٗزبعٚ اُؼ٠ِٔ ا٠ُ ٓوشس 

 اُِغ٘خ إٔ يؼٞد ا٠ُ عؾت ثؼؼٜب اٝ إ يزوذّ ثأثؾبس عذيذٙ

 ُِ ظش ك٠ اُزششيؼ صْ رؼشع ٘يؾيَ ػٔيذ اٌُِيخ روبسيشاُِغبٕ اُؼِٔيخ ػٖ أُششؾيٖ ئ٠ُ اُوغْ أُخزض

 ٠ ٓغِظ اٌُِيخ ٝٓغِظ اُغبٓؼخ ػِ
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  -ويتولى على األخص : 

 

  اإلششاف ػ٠ِ ئػذاد اُخطخ اُزؼِئيخ ٝاُؼِٔيخ ك٠ اٌُِيخ ٝٓزبثؼخ ر٘ليزٛب 

  اُز٘غين ثيٖ األعٜضح اُل٘يخ ٝاإلداسيخ ٝاُؼبِٓيٖ ثبٌُِيخ 

 ٝاُٜيئبد أُغبػذح اُؼَٔ ػ٠ِ روذيْ اإلهزشاؽبد ثشإٔ اعزٌٔبٍ ؽبعخ اٌُِيخ ٖٓ ٛيئبد اُزذسيظ ٝاُل٘يي ٖ

 األخشٟ ٝأُ٘شأد ٝاُزغٜيضاد ٝاألدٝاد ٝؿيشٛب

  ٚٗٓشاهجخ عيش اُذساعخ ٝاالٓزؾبٗبد  ٝؽلع اُ٘ظبّ داخَ اٌُِيخ ٝئثالؽ سئيظ اُغبٓؼخ ػٖ ًَ ٓب ٖٓ شأ

 أُغبط ثغيش اُؼَٔ ثبٌُِيخ أٝ ٓب ي٘غت ئ٠ُ أؽذ أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ 

 سيخ ثبٌُِيخ ٝٓشاهجخ أػٔبُْٜاإلششاف ػ٠ِ اُؼبِٓيٖ ثبألعٜضح اإلدا 

  يذػٞ ػٔيذ اٌُِيخ أُإرٔش اُؼ٠ِٔ ٌُِِيخ ئ٠ُ اإلعزٔبع ٓشح ٝاؽذح ػ٠ِ األهَ خالٍ اُؼبّ اُغبٓؼ٠ ٝيؾشس

 ػٖ اإلعزٔبع ٓؾؼش يؼشع ٓغ رٞطيبد أُإرٔش ػ٠ِ ٓغبُظ األهغبّ ٝٓغِظ اٌُِيخ 

 ُزؼِئيخ ٝاإلداسيخ ٝأُبُيخ ٝيزؼٖٔ ٛزا ئػذاد روشيش ك٠ ٜٗبيخ ًَ ػبّ عبٓؼ٠ ػٖ شئٕٞ اٌُِيخ اُؼِٔيخ ٝا

اُزوشيش ػشػب ألٝعٚ اُ٘شبؽ اٌُِيخ ٝٓغزٟٞ اداء اُؼَٔ ثٜب ٝشئٕٞ اُذساعخ ٝاإلٓزؾبٗبد ٝٗزبئغٜب ٝثيبٕ 

اُؼوجبد اُز٠ اػزشػذ اُز٘ليز ٝػشع أُوزشؽبد ثبُؾٍِٞ أُالئٔخ ٝيؼشع ٛزا اُزوشيش ػ٠ِ ٓغِظ 

 .اُغبٓؼخ اٌُِيخ إلثذاء اُشأٟ ُؼشػٚ ػ٠ِ ٓغِظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جامعت المنصورة

 وتقييم األداء وحذة ضمان الجودة                                                                                                  كليت الطب البيطزً

 

6 

 

دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

  -وكيل الكليح : -3
يكون لكل كلية وكيالن يعاونان العميد فى إدارة رئون الكلية ويقوم  صغ4شلذنة  4طمن قانون تنظيم الجامعات رقم  غططبقا للمادة 

س ورئون الطالب أقدموا مقامى عند غيابى ويختص أحدهما بالرئوت الخازة بالدراذات والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليذان

الثقافية والرياضية واالجتماعية ويختص األخر برئون الدراذات العليا والبحوث وتوثيق الروابط  مع الكليات والمراكز والويئات 

المعينة بالبحث العلمى كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص برئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفة عضوا 

خدمة المجتمع وتنمية البيئة . ويجوز االكتفاء بتعيين وكيل واحد ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى  فى مجلس

 جلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة .م

 -وكيل الكليح لشئون الذعليم والطلاب :
 

 -متطلبات الوظيفة :
 

والتى تنص فى الفقرة األخيرة منوا على ويكون تعيين  صغ4شذنة ل 4ط( من القانون غطيعين وكيل الكلية طبقا لنص المادة رقم) 

 الوكيل من بين أذاتذة الكلية أو المعود بقرار من الجامعة بناء على ترريح العميد ، وذلك لمدة ثالث ذنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 

 الموام الوظيفية 
 

يتولى وكيل الكلية لرئون التعليم والطالب الموام التالية تحت  صغ4شلذنة  4ط( من الالئحة التنفيذية للقانون ظضطبقا لنص الماده ) 

 إرراف العميد:

  رظشيق شئٕٞ اُطِجخ ك٠ اٌُِيخ ٝاألششاف ػ٠ِ اُزذسيت اُؼ٠ِٔ ُِطالة 

  دساعخ ٓوزشؽبد االهغبّ ك٠ شإٔ اُ٘ذة ُِزذسيظ ٝاالٓزؾبٗبد ٖٓ خبسط اٌُِيخ رٞؽئٚ ُؼشػٜب ػ٠ِ ٓغِظ

 اٌُِيخ 

 ٠ِ سػبيخ اُشئٕٞ اُشيبػيخ ٝاالعزٔبػيخ ُِطالة اإلششاف ػ 

  االششاف ػ٠ِ ٓزبثؼخ رذسيظ أُوشساد اُوٞٓيخ ٝاُزشثيخ اُؼغٌشيخ ك٠ اٌُِيخ 

  ٖاالششاف ػ٠ِ شئٕٞ اُطالة اُٞاكذي 

    ٚئػذاد ٓب يؼشع ػ٠ِ أُإرٔش اُؼ٠ِٔ اُغٟ٘ٞ ٌُِِيخ كئب يخظ 

 -موام إضافيى يمكن القيام بوا :

 

 هٞاػذ اُجيبٗبد ًأعبط ُِٔؼِٞٓبد ٝارخبر اُوشاساد ٝئػذاد اُزوبسيش اُذٝسيخ ُوطبع شئٕٞ  يششف ػ٠ِ ئػذاد

 اُزؼِيْ ٝاُطالة 

  أُشبسًخ ك٠ أػٔبٍ ٓششٝػبد اُزطٞيش ٝاُزأٛيَ ُالػزٔبد ثبٌُِيخ 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

  ٓزبثؼخ ئدخبٍ اُجبٗبد اُخبطخ ثبُطالة ػ٠ِ هبػذح اُجيبٗبد ثبُغبٓؼخ ٝرؾذيضٜب ٝهيذٛب ثبُغغالد 

 سًخ ك٠ اُذٝساد اُزذسيجيخ اُز٠ روّٞ اٌُِيخ ثز٘ليزٛب ٓٔب يضيذ ٖٓ ًلبءح اُؼبِٓيٖ ثبٌُِيخ أُشب 

 -وكيل الكليح لشئون الدراساخ العليا والتحوث :
 

  -متطلبات الوظيفة :
 

لى  ويكون تعيين والتى تنص فى الفقرة األخيرة منوا ع صغ4شلذنة  4ط( من القانون  غطيعين وكيل الكلية طبقا لنص المادة رقم ) 

 الوكيل من بين أذاتذة الكلية أو المعود بقرار من الجامعة بناء على ترريح العميد وذلك لمدة ثالث ذنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 

  -موام الوظيفة :
 

العليا والبحوث الموام يتولى وكيل الكلية لرئون الدراذات  صغ4شلذنة  4ط( من الالئحة التنفيذية للقانون  ظضطبقا لنص المادة ) 

 -التالية تحت ارراف العميد:

 

  ٕئػذاد خطخ اُذساعبد اُؼِيب ٝاُجؾٞس اُؼِٔيخ ك٠ اٌُِيخ ث٘بء ػ٠ِ اهزشاؽبد ٓغِظ األهغبّ ٝاُِغب

 أُخزظخ ٝاُزغغيَ ُطالة اُذساعبد اُؼِيب 

  ٓزبثؼخ ر٘ليز ٛزٙ اُخطخ ك٠ األهغبّ أُخزِلخ ثبٌُِيخ 

  اُؼِٔيخ ك٠ اٌُِيخ ٝٓزبثؼخ ر٘ليز اُغيبعخ أُشعٞٓخ ك٠ ٛزا اُشإٔ اإلششاف ػ٠ِ شئٕٞ اُ٘شش 

  اهزشاػ ر٘ظيْ أُإرٔشاد ٝاُ٘ذٝاد اُؼِٔيخ ك٠ اٌُِيخ ٝر٠ُٞ شئٕٞ اُؼالهبد اُضوبكيخ اُخبسعيخ 

  ٚئػذاد ٓب يؼشع ػ٠ِ أُإرٔش اُغٟ٘ٞ ٌُِِيخ كئب يخظ 

 ت ٝأُشاعغ ٝاُذٝسيبداإلششاف ػ٠ِ شئٕٞ أٌُزجخ ٝاهزشاػ اُخطخ ُزضٝيذٛب ثبٌُز 

 -موام اضافية يمكن القيام بوا :
 

 ُؼضبد ٝأُٜٔبد جيششف ػ٠ِ اػذاد هٞاػذ اُجيبٗبد ُِجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاألثؾبس أُ٘شٞسح ٝاُخطؾ اُجؾضيخ ٝا

اُؼِٔيخ ٝأُ٘ؼ اُذساعيخ ًأعبط ُِٔؼِٞٓبد ٝارخبر اُوشاساد ٝاػذاد اُزوبسيش اُذٝسيخ ُوطبع شئٕٞ 

 ؾٞس ٝاُؼالهبد اُضوبكيخ جُاُذساعبد اُؼِيب ٝا

  أُشبسًخ ك٠ أػٔبٍ ٓششٝػبد اُزطٞيش ٝاُزأٛيَ ُالػزٔبد ثبٌُِيخ 

  ٓزبثؼخ ادخبٍ اُجيبٗبد اُخبطخ ثبُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُؼالهبد اُضوبكيخ ػ٠ِ هبػذح اُجيبٗبد ثبُغبٓؼخ ٝرؾذيضٜب

 ٝهيذٛب ثبُغغالد 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

 ٛب أُشبسًخ ك٠ اُذٝساد اُزذسيجيخ اُز٠ روّٞ اٌُِيخ ثز٘ليز 

 

 وكيل الكليح لشئون خدمح المجذمع ودوميح التيئح

 -متطلبات الوظيفة :
 

والتى تنص فى الفقرة األخيرة منوا على ويكون تعيين  صغ4شلذنة  4ط( من القانون  غطيعين وكيل الكلية طبقا لنص المادة ) 

ميد وذلك لمدة ثالث ذنوات قابلة للتجديد مرة الوكيل من بين أذاتذة الكلية أو المعود بقرار من الجامعة بناء على ترريح الع

 . واحدة

 

 موام الوظيفة 
 

يتولى وكيل الكلية لرئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  صغ4شلذنة  4ط( من الالئحة التنفيذية للقانون  ظضطبقا لنص المادة ) 

 -المواغم التالية تحت ارراف العميد :

 

 أُٞعٞدح ثبٌُِيخ ثزلٞيغ ٖٓ ػٔيذ اٌُِيخ  اإلششاف ػ٠ِ اُٞؽذاد راد اُطبثغ اُخبص 

  االٛزٔبّ ثبُجشآظ ٝاُذٝساد اُزذسيجيخ اُالصٓخ ُشكغ ًلبءح أكشاد أُغزٔغ ك٠ اعزيؼبة األعبُيت اُؼِٔيخ

 ٝاُزو٘يبد اُل٘يخ اُؾذيضخ 

 اى ٓغ االٛزٔبّ ثبُجؾٞس ٝاُذساعبد اُزطجيويخ اُالصٓخ ُؾَ أُشٌالد أُزؼِوخ ثبُٔغزٔغ ٝاُجيئخ ثبالشزش

 اُغٜبد ٝاُٜيئبد أُخزِلخ أُغئُٞٚ ػٖ رُي 

  ر٘ظيْ ٝػوذ اُ٘ذٝاد اُخبطخ ثٔٞػٞػبد خذٓخ أُغزٔغ ٝاُجيئخ 

  ؽجيخ .......اُخ ( –عزٔبػيخ  –ر٘ليز اُوٞاكَ اُؼِٔيخ ك٠ أُغبالد أُخزِلخ ) اسشبديخ 

  روذيْ االعزشبساد اُؼِٔيخ ك٠ ٓغبالد خذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔيخ اُجيئخ 

 اُذائْ ٗؾٞ ئيغبد كشص ػَٔ ُشجبة اُخشيغيٖ  اُغؼ٠ 

  َٔٓجبششح أػٔبٍ ُغ٘خ اُغالٓخ ٝاُظؾخ أُٜ٘يخ ٝرأٓيٖ ثيئخ اُؼ 

  اإلششاف ػ٠ِ أػٔبٍ ٝؽذح األصٓبد ٝاٌُٞاسس ٝٝؽذح اُزذسيت 

 

 -موام اضافية يمكن القيام بوا :
 

 ُٔغزٔؼيخ العزخشاط أُؼِٞٓبد يششف ػ٠ِ هٞاػذ اُجيبٗبد اُخبطخ ثبالؽزيبعبد أُغزٔؼيخ ٝأُشبسًخ ا

 ٝاػذاد اُزوبسيش اُذٝسيخ ٝاُغ٘ٞيخ ك٠ ٓغبٍ خذٓخ أُغزٔغ ٝر٘ٔيخ اُجيئخ 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

  االششاف ػ٠ِ ادخبٍ اُجيبٗبد اُخبطخ ثبُٔشبًبد أُغزٔؼيخ ػ٠ِ هبػذح اُجيبٗبد ثبُغبٓؼخ ٝرؾذيضٜب 

  روّٞ اٌُِيخ ثز٘ليزٛب ؽؼٞس اُذٝساد رذسيجيخ اُز٠ 

 

 رئيس مجلس القسم   -4
 

  -متطلبات الوظيفة :
 

يعين رئيس مجلس القذم من بين أدم ثالثة أذاتذة فى القذم ويكون  صغ4شلذنة  4ط( من القانون عظطبقا لنص المادة رقم )

للتجديد مرة واحدة وال يذرى هذا  تعيينى بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية او المعود لمدة ثالث ذنوات قابلة

ويعتبر رئيس مجلس القذم متنحيا عن رئاذة مجلس  الحكم فى حالة وجود أقل من ثالثة أذاتذة إذا تكون رئاذة القذم ألقدموم

بأعمال  وفى حالة خلو القذم من االذاتذة يقوم.القذم بتعيينى عميدا أو وكيال للكلية أو المعود وذلك إذا وجد غيره من األذاتذة 

رئون  ىرئيس مجلذى أقدم االذاتذة المذاعدين فيى ويكون لى بوذا الوزف حق حضور مجلس الكلية او المعود اال عند النظر ف

 .توظيف األذاتذة

 

 .الموام الوظيفية

 
كلية او المعود ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يقوم رئيس مجلس القذم بتنفيذ قرارات مجلس ال4ضطبقا للمادة )

 تاريد زدورها  ويبلغ محاضر الجلذات والقرارات الى عميد الكلية خالل ثالثة ايام من

( من ذات الالئحة يررف رئيس القذم على الرئون العلمية واإلدارية والمالية فى القذم فى حدود صطوطبقا لنص المادة ) 

كام القوانين والقرارات المعمول بوا ويتولى بزفة خازة الموام الذياذات التى يرذموا مجلس الكلية ومجلس القذم وفقا ألح

 -التالية :

  ٖاهزشاػ رٞصيغ أُؾبػشاد ٝاُذسٝط ٝاالػٔبٍ اُغبٓؼيخ االخشٟ ػ٠ِ أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ اُوبئٔي

 ثبُزذسيظ ك٠ اُوغْ ٝرُي ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ

 غْ ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ اػذاد ٓوزشؽبد اُ٘ذة ُِزذسيظ ٖٓ خبسط اٌُِيخ ثبُ٘غجخ ُِو 

  ْاهزشاػ خطخ اُذساعخ اُؼِيب ٝاُجؾٞس ثبُوغْ ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغ 

  ٚٓزبثؼخ ر٘ليز هشاساد ٝعيبعخ ٓغِظ اُوغْ ٝاٌُِيخ ٝرُي كئب يخظ 

  ُْٜاإلششاف ػ٠ِ اُؼبِٓيٖ ك٠ اُوغْ ٝٓشاهجخ أػٔب 

  ٚٗأُغبط ثؾغٖ عيش اُؼَٔ ثبُوغْ ؽلع اُ٘ظبّ داخَ اُوغْ ٝئثالؽ ػٔيذ اٌُِيخ ػ٠ِ ًَ ٓب ٖٓ شأ 
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  ئػذاد روشيش ك٠ ٜٗبيخ ًَ ػبّ عبٓؼ٠ ػٖ شئٕٞ اُوغْ اُؼِٔيخ ٝاُزؼِئيخ ٝاإلداسيخ ٝأُبُيخ ٝيزؼٖٔ ٛزا

اُزوشيش ػشػب ألٝعٚ اُ٘شبؽ ك٠ اُوغْ ٝٓغزٟٞ أداء اُؼَٔ ثٚ ٝشئٕٞ اُذساعخ ٝاالٓزؾبٗبد ٝٗزبئغٜب ٝثيبٕ 

أُوزشؽبد ثبُؾٍِٞ أُالئٔخ ٝثؼغ ٛزا اُزوشيش ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ  اُؼوجبد اُز٠ اػزشػذ اُز٘ليز ٝػشع

 رٞؽئخ ُؼشػٚ ػ٠ِ ٓغِظ اٌُِيخ 

 ٓغِظ اُوغْ ػ٘ذ ٗظش أُغبئَ أُؼشٝػخ ثشأٗٚ ػ٠ِ  يجيٖ سئيظ ٓغِظ اُوغْ ُٔغِظ اٌُِيخ ٝعٜخ ٗظش

 ٓغِظ اٌُِيخ .

 -موام إضافية يمكن القيام بوا :
 

  يششف ػ٠ِ ئػذاد اإلؽظبئيبد ٝاُجيبٗبد أُطِٞثٚ العزخشاط أُؼِٞٓبد ٝاػذاد اُزوبسيش اُذٝسيخ ٝاُغ٘ٞيخ

 ػٖ ٗشبؽ اُوغْ

  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

  ٓزبثؼخ ئدخبٍ اُجيبٗبد اُخبطخ ثبُوغْ ػ٠ِ هٞاػذ اُجيبٗبد ٝاُ٘ظْ االٌُزشٝٗيخ ثبُغبٓؼخ 

 سيجيخ ٝاُز٠ روّٞ اٌُِيخ ثز٘ليزٛبأُشبسًخ ك٠ اُذٝساد اُزذ 

  -: 2491لسنت  94اختصاصاث الوظائف األكاديميت في ضوء القانون  -ثانيا :

 

 اعضاء هيئح الذدريس  .1

  الأسادذج 

 متطلبات الوظيفة 
 

من ( حيث يرترط فيععمع مراعاة حكم المادة ) صغ4شلذنة  4ط( من القانون   سغيتم تعيين األذاتذة طبقا لنص المادة ) 

  -يتعين أذتاذا ما يأتى :

  إٔ يٌٕٞ هذ شـَ ٝظيلخ أعزبر ٓغبػذ ٓذح خٔظ ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ك٠ ئؽذٟ اُغبٓؼبد اُخبػؼخ ُٜزا

اُوبٕٗٞ أٝ ك٠ ٓؼٜذ ػ٠ِٔ ٖٓ ؽجوزٜب أٝ إٔ يٌٕٞ هذ ٓؼذ ػ٠ِ ؽظُٞٚ ػ٠ِ دسعخ اُذًزٞساٙ ٓذح ػشش 

٠ األهَ ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞسيٞط أٝ ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ثششؽ إٔ يٌٕٞ هذ ٓؼ٠ صٔب٠ٗ ػشش ع٘خ ػِ

 اُِيغبٗظ أٝ ٓب يؼبدُٜب ٝرُي ئرا روشس اإلػالٕ ػٖ رِي اُٞظيلخ ك٠ عبٓؼخ أخشٟ ئهِئيخ 

  إ يٌٕٞ هذ هبّ ك٠ ٓذرٚ ٝٛٞ اعزبر ٓغبػذ ثاعشاء ثؾٞس ٓجزٌشح ٝٗششٛب أٝ ثاعشاء أػٔبٍ ئٗشبئيخ ٓٔزبصح

 رإِٛٚ ُشـَ ٓشًض األعزبريخ 

  ػِٔٚ ٝٓغٌِٚ ٓ٘ز رؼيي٘ٚ أعزبرا ٓغبػذا ثٞاعجبد أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ٝٓؾغ٘ب أداءٛب إ يٌٕٞ ِٓزضٓب ك٠ 

  إ يإخز ك٠ اإلػزجبس ػ٘ذ رؼيي٘ٚ ئٗزبعٚ اُؼ٠ِٔ ٝٗشبؽٚ اإلعزٔبػ٠ ك٠ اٌُِيخ 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

  ؽغٖ اُغٔؼخ ٝإ يٌٕٞ ٓؾٔٞد اُغيشح 

  برزح ٖٓ خبسط رِي اُغبٓؼبد اعزض٘بءا رؼييٖ أع 66) صبٗيب( ٓغ ٓشاػبح ؽٌْ أُبدح  91ٝهذ أعبصد أُبدح

 ػ٘ذ رٞاكش ششٝؽ ٓؼي٘ٚ

 -موام الوظيفة:
 

  اُزلشؽ ُِويبّ ثبُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝاُزٔشي٘بد اُؼِٔيخ 

 أُغبٛٔخ ك٠ روذّ اُؼِّٞ ٝاألداة ٝاُلٕ٘ٞ ثاعشاء اُجؾٞس ٝاُذساعبد أُجزٌشح 

 اإلششاف ػ٠ِ أُؼبَٓ ٝأٌُزجبد ٝرضٝيذٛب ثبٌُزت ٝأُشاعغ 

 بُيذ ٝاُويْ اُغبٓؼيخ األطيِخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ثضٜب ك٠ ٗلٞط اُطالة اُزٔغي ثبُزو 

  رشعيخ ٝرذػيْ االرظبٍ أُجبشش ثبُطالة ٝسػبيخ شئْٜٞٗ االعزٔبػيخ ٝاُضوبكيخ ٝاُشيبػيخ 

  ٖٓ ؽلع اُ٘ظبّ داخَ هبػبد اُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝأُؼبَٓ ٝروذيْ ئ٠ُ ػٔيذ اٌُِيخ روشيشا ػٖ ًَ ؽبدس

 ّ ٝٓب ارخز ٖٓ ئعشاءاد ُؾلظٚشأٗٚ اإلخالٍ ثبُ٘ظب

  روذيْ روشيشا ع٘ٞيب ػٖ ٗشبؽٚ اُؼ٠ِٔ ٝاُجؾٞس اُز٠ اعشاٛب ٝٗششٛب ٝاُجؾٞس اُغبسيخ ئ٠ُ سئيظ ٓغِظ

 اُوغْ أُخزض ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ 

  أُشبسًخ ك٠ أػٔبٍ أُغبُظ ٝاُِغبٕ اُز٠ يٌٕٞ ػؼٞا كيٜب 

 ٌُِٝ ِْيخ أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُإرٔشاد اُؼِٔيخ ُِوغ 

  أُشبسًخ ك٠ ر٘ٔيخ ٝرطٞيش أُغزٔغ أُؾ٠ِ 

 -موام اضافية يمكن القيام بوا :
 

  اػذاد اإلؽظبئيبد ٝاُجيبٗبد اُخبطخ ثبُ٘شبؽ اُؼ٠ِٔ ٝاُٞظيل٠ ػ٠ِ اُ٘ظْ االٌُزشٝٗيخ ثبُغبٓؼخ 

  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ اُزذسيت اُظيل٠ ثبٌُِيخ 

 ٝساد اُزذسيجيخ ؽؼٞس اُذ 

 : الأسادذج المساعدون- 
 

 متطلبات الوظيفة 
 

  -ما ياتى : صغ4شلذنة  4ط( من القانون  4عيرترط فيمن يتعين اذتاذا مذاعدا طبقا لنص المادة رقم ) 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

  ٝإ يٌٕٞ ؽبطال ػ٠ِ دسعخ اُذًزٞساٙ اٝ ٓب يؼبدُٜب ٖٓ اؽذٟ اُغبٓؼبد أُظشيخ اٝ ٖٓ عبٓؼخ اخشٟ ا

ٓؼٜذ ػ٠ِٔ ٓؼزشف ثٚ ك٠ ٓظش اٝ ك٠ اُخبسط ػ٠ِ دسعخ يؼزجشٛب أُغِظ االػ٠ِ ٛيئخ ػِٔيخ اٝ 

ُِغبٓؼبد ٓؼبدُخ ُزُي ٓغ ٓشاػبح اؽٌبّ اُوٞاٗيٖ ٝاُِٞائؼ أُؼٍٔٞ ثٜب ٝرُي ك٠ رخظض يإِٛٚ ُشـَ 

 اُٞظيلخ 

 ٞٗاٝ إ يٌٕٞ هذ شـَ ٝظيلخ ٓذسط ٓذح خٔظ ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ك٠ اؽذٟ اُغبٓؼبد اُخبػؼخ ُٜزا اُوب ٕ

 66ك٠ ٓؼٜذ ػ٠ِٔ ٖٓ ؽجوزٜب اٝ إ يٌٕٞ هذ ٓؼ٠ ػ٠ِ ؽظُٞٚ ػ٠ِ أُإَٛ أُ٘ظٞص ػِيٚ ك٠ أُبدح 

ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ ٓذح خٔظ ع٘ٞاد ػ٠ِ االهَ ثششؽ إ يٌٕٞ هذ ٓؼ٠ صالس ػششح ع٘خ ػ٠ِ االهَ ػ٠ِ 

رِي اُٞظيلخ ك٠  ؽظُٞٚ ػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞسيٞط اٝ اُِيغبٗظ اٝ ٓبيؼبدُٜب ٝرُي ارا روشس االػالٕ ػٖ

 عبٓؼخ اخشٟ ئهِئيخ 

  إ يٌٕٞ هذ هبّ ك٠ ٓذرٚ ٝٛٞ ٓذسط ثاعشاء ثؾٞس ٓجزٌشح ٝٗششٛب اٝ ثاعشاء اػٔبٍ ئٗشبئيخ ٓٔزبصح 

  إ يٌٕٞ ِٓزضٓب ك٠ ػِٔٚ ٝٓغٌِٚ ٓ٘ز رؼيي٘ٚ ٓذسعب ثٞاعجبد اػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ٝٓؾغ٘ب اداءٛب 

  إ يٌٕٞ ٓؾٔٞد اُغيشح ؽغٖ اُغٔؼخ 

  ك٠ االػزجبس ػ٘ذ رؼيي٘ٚ اٗزبعٚ اُؼ٠ِٔ ٝٗشبؽٚ االعزٔبػ٠ ك٠ اٌُِيخ إ يإخز 

 -الموام الوظيفية :
  

  اُزلشؽ ُِويبّ ثبُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝاُزٔشي٘بد اُؼِٔيخ 

 أُغبٛٔخ ك٠ روذّ اُؼِّٞ ٝاألداة ٝاُلٕ٘ٞ ثاعشاء اُجؾٞس ٝاُذساعبد أُجزٌشح 

 ت ٝأُشاعغاإلششاف ػ٠ِ أُؼبَٓ ٝأٌُزجبد ٝرضٝيذٛب ثبٌُز 

  اُزٔغي ثبُزوبُيذ ٝاُويْ اُغبٓؼيخ األطيِخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ثضٜب ك٠ ٗلٞط اُطالة 

  رشعيخ ٝرذػيْ االرظبٍ أُجبشش ثبُطالة ٝسػبيخ شئْٜٞٗ االعزٔبػيخ ٝاُضوبكيخ ٝاُشيبػيخ 

 ؽلع اُ٘ظبّ داخَ هبػبد اُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝأُؼبَٓ ٝروذيْ ا٠ُ ػٔيذ اٌُِيخ روشيشا ػٖ ًَ ؽبدس  ٖٓ

 شأٗٚ اإلخالٍ ثبُ٘ظبّ ٝٓب ارخز ٖٓ اعشاءاد ُؾلظٚ 

  روذيْ روشيشا ع٘ٞيب ػٖ ٗشبؽٚ اُؼ٠ِٔ ٝاُجؾٞس اُز٠ اعشاٛب ٝٗششٛب ٝاُجؾٞس اُغبسيخ ا٠ُ سئيظ ٓغِظ

 اُوغْ أُخزض ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُغبُظ ٝاُِغبٕ اُز٠ يٌٕٞ ػؼٞا كيٜب 

 رٔشاد اُؼِٔيخ ُِوغْ ٌُِِٝيخ أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُإ 
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 

  الأكاديميح والوحداخ المسذحدثح 
 

 ٞيش أُغزٔغ أُؾ٠ِ طأُشبسًخ ك٠ ر٘ٔيخ ٝر 

  -موام اضافية يمكن القيام بوا :
 

  اػذاد االؽظبئيبد ٝاُجيبٗبد أُطِٞثٚ ػٖ اُ٘شبؽ اُؼ٠ِٔ ٝاُٞظيل٠ ػ٠ِ اُ٘ظْ االٌُزشٝٗيخ ثبُغبٓؼخ 

  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

 سيت اُظيل٠ ثبٌُِيخ أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ اُزذ 

  ؽؼٞس اُذٝساد اُزذسيجيخ 

  المدرسون 

 -متطلبات الوظيفة للمدرذين من داخل الجامعة :

 
  -ما يأتى : صغ4شلذنة  4ط( من القانون  غعيرترط فيمن يعين اذتاذا مذاعدا طبقا لنص المادة لرقم ) 

 أُظشيخ اٝ ٖٓ عبٓؼخ اخشٟ اٝ  إ يٌٕٞ ؽبطال ػ٠ِ دسعخ اُذًزٞساٙ اٝ ٓب يؼبدُٜب ٖٓ اؽذٟ اُغبٓؼبد

ٛيئخ ػِٔيخ اٝ ٓؼٜذ ػ٠ِٔ ٓؼزشف ثٚ ك٠ ٓظش اٝ ك٠ اُخبسط ػ٠ِ دسعخ يؼزجشٛب أُغِظ األػ٠ِ 

ُِغبٓؼبد ٓؼبدُخ ُزُي ٓغ ٓشاػبح أؽٌبّ اُوٞاٗيٖ ٝاُِٞائؼ أُؼٍٔٞ ثٜب ٝرُي ك٠ رخظض يإِٛٚ ُشـَ 

 اُٞظيلخ 

 ُٚٞػ٠ِ دسعخ اُجٌبُٞسيٞط اٝ اُِيغبٗظ اٝ ٓب يؼبدُٜب  إ رٌٕٞ هذ ٓؼذ عذ ع٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ػ٠ِ ؽظ 

  ّئرا ًبٕ ٖٓ أُذسعيٖ أُغبػذيٖ اٝ أُؼيذيٖ ك٠ اؽذٟ اُغبٓؼبد اُخبػؼخ ُٜزا اُوبٕٗٞ كيشزشؽ ػٔب روذ

 ثٞاعجبرٚ ٝٓؾغ٘ب أداؤٛب  –ٓ٘ز رؼيي٘ٚ ٓؼيذا اٝ ٓذسعب ٓغبػذا  –إ يٌٕٞ ِٓزضٓب ك٠ ػِٔٚ ٝٓغٌِٚ 

 ؽغٖ اُغٔؼخ ٝ إ يٌٕٞ ٓؾٔٞد اُغيشح 

  -الموام الوظيفية :

  اُزلشؽ ُِويبّ ثبُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝاُزٔشي٘بد اُؼِٔيخ 

  أُغبٛٔخ ك٠ روذّ اُؼِّٞ ٝاالداة ٝاُلٕ٘ٞ ثاعشاء اُجؾٞس ٝاُذساعبد أُجزٌشح 

  اإلششاف ػ٠ِ أُؼبَٓ ٝأٌُزجبد ٝرضٝيذٛب  ثبٌُزت ٝأُشرغغ 

 ِخ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ثضٜب ك٠ ٗلٞط اُطالة اُزٔغي ثبُزوبُيذ ٝاُويْ اُغبٓؼيخ األطي 

  رشعيخ ٝرذػيْ االرظبٍ أُجبشش ثبُطالة ٝسػبيخ شئْٜٞٗ االعزٔبػيخ ٝاُضوبكيخ ٝاُشيبػيخ 

  ٖٓ ؽلع اُ٘ظبّ داخَ هبػبد اُذسٝط ٝأُؾبػشاد ٝأُؼبَٓ ٝروذيْ ا٠ُ ػٔيذ اٌُِيخ روشيشا ػٖ ًَ ؽبدس

  شأٗٚ اإلخالٍ ثبُ٘ظبّ ٝٓب رخز ٖٓ اعشاءاد ُؾلظٚ
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دليل الذوصيف الوظيفى للقياداخ 
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  روذيْ روشيشا ع٘ٞيب ػٖ ٗشبؽٚ اُؼ٠ِٔ ٝاُجؾٞس اُز٠ أعشاٛب ٝٗششٛب ٝاُجؾٞس اُغبسيخ ا٠ُ سئيظ ٓغِظ

 اُوغْ ُِؼشع ػ٠ِ ٓغِظ اُوغْ 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُغبُظ ٝاُِغبٕ اُز٠ يٌٕٞ ػؼٞا كيٜب 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُإرٔشاد اُؼِٔيخ ُِوغْ ٌُِِٝيخ 

 ُٔغزٔغ أُؾ٠ِ أُشبسًخ ك٠ ر٘ٔيخ ٝرطٞيش ا 

 

 -موام اضافية يمكن القيام بوا :
 

  اػذاد االؽظبئيبد ٝاُجيبٗبد أُطِٞثٚ ػٖ اُ٘شبؽ اُؼ٠ِٔ ٝاُٞظيل٠ ػ٠ِ اُ٘ظْ االٌُزش٠ٗٝ ثبُغبٓؼخ 

  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ اُزذسيت اُظيل٠ ثبٌُِيخ 

 ؽؼٞس اُذٝساد اُزذسيجيخ. 

 يئح الذدريس ) المدرسون المساعدون ( معاوهى اعضاء ه 
 متطلبات تعيين المدرذين المذاعدين من داخل الجامعة 

( ظضشمع مراعاة حكم المادة )  صغ4شلذنة  4ط( من القانون  4ضشيتم تعيين المدرذين المذاعدين طبقا لنص المادة ) 

العلوم الزراعية وان يكون ملتزما فى عملى  فيرترط فيمن يعين مدرذا مذاعدا ان يكون حازال على درجة الماجذتير فى

 ومذلكى منذ تعيينى معيدا بواجباتى ومحذنا أداءها 

 -الموام الوظيفية : 
 

  ُٚ اُويبّ ثٔب يٌِق ثٚ ٖٓ رٔشي٘بد ٝدسٝط ػِٔيخ ٖٓ األػٔبٍ اُز٠ يٌِق ثٜب ٖٓ خالٍ اُوغْ اُزبثغ 

 ُٔبعغزيش ثزٍ اُغٜذ ك٠ اُذساعخ ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ دسعخ ا 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ أُإرٔشاد اُؼِٔيخ ُِوغْ اُزبثغ ُٚ ٌُِِٝيخ 

  رِو٠ دٝساد ر٘ٔيخ هذساد أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ثبُغبٓؼخ 

 موام اضافية 
 

  اػذاد اإلؽظبئيبد ٝاُجيبٗبد أُطِٞثٚ ػٖ اُ٘شبؽ اُؼ٠ِٔ ٝاُٞظيل٠ ػ٠ِ اُ٘ظْ االٌُزشٝٗيخ ثبُغبٓؼخ 

 ثبٌُِيخ  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ اُزذسيت اُظيل٠ ثبٌُِيخ 

 ؽؼٞس اُ٘ذٝاد اُزذسيجيخ. 
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  ) معاوهى أعضاء هيئح الذدريس ) المعيديى 
 

 -متطلبات تعيين المعيدين :
يعين المعيدون والمدرذون المذاعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءا  صغ4شلذنة  4ط( من القانون ضضشطبقا لنص المادة ) 

 ى طلب مجلس الكلية بعد اخذ راى مجلس القذم المختص ويكون التعيين من تاريد زدور القرار عل

 ( يرترط فيمن يعين معيدا او مدرذا مذاعدا ان يكون محمود الذيرة الذمعة ظضشوطبقا لنص المادة ) 

 -تعيين المعيديين المكلفين :
( من هذا ظضش( و ) ضضشمع مراعاة حكم المادتين )  صغ4شلذنة  4ط ( من القانونغضشيحكم تعيين المعيدين بالتكليف المادة ) 

القانون فيجوز ان يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى الذنتين األخيرتين الحازلين على تقدير جيد 

ى تقدير مادة التخزص او ما يقوم وف الطبية البيطريةجدا على األقل فى كل من التقدير العام فى درجة البكالوريوس فى العلوم 

( من هذا  عضشمقاموا وتعطى األفضلية لمن هو اعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة ) 

 .القانون 

 -الموام الوظيفية :

  

 غْ اُزبثغ ُٚاُويبّ ثٔب يٌِق ثٚ ٖٓ رٔشي٘بد ٝدسٝط ػِٔيخ ٝؿيشٛب ٖٓ األػٔبٍ اُز٠ يٌِق ثٜب ٖٓ خالٍ اُو 

  ثزٍ اُغٜذ اُذساعخ ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ دسعخ أُبعغزيش 

  أُشبسًخ ك٠ أػٔبٍ أُإرٔشاد اُؼِٔيخ ُِوغْ اُزبثغ ُٚ ٌُِِٝيخ 

  رِو٠ أطٍٞ اُزذسيظ ٝاُزذسيت دٝساد ر٘ٔيخ هذساد أػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ ثبُغبٓؼخ 

 -موام إضافية يمكن القيام بوا :
 

  ٝاُجيبٗبد أُطِٞثٚ ػٖ اُ٘شبؽ اُؼ٠ِٔ ٝاُٞظيل٠ ػ٠ِ اُ٘ظْ األُيٌزشٝٗيخ ثبُغبٓؼخ اػذاد اإلؽظبئيبد 

  أُشبسًخ ك٠ ٓششٝػبد اُزطٞيش ثبٌُِيخ 

  أُشبسًخ ك٠ اػٔبٍ اُزذسيت اُظيل٠ ثبٌُِيخ 

  ؽؼٞس اُذٝساد اُزذسيجيخ. 
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 قييم االداءالمجلس التنفيذى لوحذة ضمان الجودة وت -ثالثا :
 

 :مديز الوحدج- 
 

 -متطلبات الوظيفة :

  إٔ يٌٕٞ ػؼٞ ٛيئخ رذسيظ ثبٌُِيخ 

  إٔ يٌٕٞ ُذيٚ خجشاد عبثوخ اٟ ٖٓ ثيٖ اػؼبء ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح 

  ال يشـَ ٓ٘ظت ئداسٟ ثبٌُِيخ ػ٘ذ رؼيي٘ٚ ٓذيشا ُِٞؽذح 

 ػزٔبد ًٝيليخ رطجين ٗظْ ئداسح إ يٌٕٞ هذ شبسى ك٠ دٝساد رذسيجيخ ٖٓ اُٜيئخ ُؼٔبٕ عٞدح اُزؼِيْ ٝاال

 اُغٞدح ك٠ اُزؼِيْ اُغبٓؼ٠ 

  إ يٌٕٞ ُذيٚ ٜٓبساد رٌُ٘ٞٞعيب أُؼِٞٓبد ٝرشَٔ اُؾبعجبد ٝاالٗزشٗذ ٝثشآظ اُؾبعت اُغبٛضح أُخزِلخ 

   اُطالة ٝيزٔيض ثشخظيخ هبدسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ثٌيبعخ ٝرلْٜ ٓغ ئداسح اٌُِيخ ٝاػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ

 ِٓيٖ ػ٠ِ عٔيغ أُغزٞيبد ثبُٔإعغخ اُزؼِئيخ أُٞظليٖ اُؼبٝ

  ٕهبدس ػ٠ِ ٝػغ اُغيبعخ اُؼبٓخ أُطِٞثٚ ُزؾوين أٛذاف اُٞؽذح ثٔب يزلن ٓغ عيبعخ ٝأٛذاف ٓشًض ػٔب

 اُغٞدح ثبُغبٓؼخ 

  ّإ يٌٕٞ ُٚ عغَ ٓؼزشف ثٚ ك٠ االثؾبس ٝاالٗشطخ يشٜذ ثبُ٘ضاٛخ ٝاالُزضا 

 الهزٚ اُخبسعيٚ اُغيذٙاُوذسح ػ٠ِ اُزٔضيَ اُغيذ ٌُِِيخ ٝػ 

 اإلُٔبّ ثبُوٞاٗيٖ أُ٘ظٔخ ٝاُِٞائؼ اُز٘ليزيخ ُِٔغِظ األػ٠ِ ُِغبٓؼبد ٝاؽزٌبًٚ ثبألػٔبٍ اإلداسيخ ثبٌُِيخ 

 

 -الموام الوظيفية :
 

  ٓزبثؼخ ر٘ليز خطخ اُؼَٔ ثبُٞؽذح ُزؾوين اٛذاف اُٞؽذح ثٔب يزلن ٓغ اٛذاف ٓشًض ػٔبٕ اُغٞدح ثبُغبٓؼخ 

 الداسٟ ٝاُز٘ظي٠ٔ ُٞؽذح ػٔبٕ اُغٞدحرشٌيَ اُٜيٌَ ا 

  االعزٔبع اُذٝسٟ ثأػؼبء اُٞؽذح 

 ئػذاد خطؾ اُؼَٔ ثبُٞؽذح 

  اإلششاف اُل٠٘ ٝاإلداسٟ ػ٠ِ اُؼبِٓيٖ ثبُٞؽذح 

  اػذاد روبسيش سثغ ع٘ٞيٚ ػٖ أٗشطخ ٝاٗغبصاد ٝٓوزشؽبد ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ك٠ اؽبس ٓؼبييش اُغٞدح 
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 طخ ٝاٗغبصاد ٝٓوزشؽبد ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح ك٠ اؽبس ٓؼبييش ؽؼٞس عِغبد ٓغِظ اٌُِيخ ُؼشع أٗش

 اُغٞدح 

 اهزشاػ ٓظبدس رٔٞيَ ٓزغذدٙ ٝؿيش روِيذيخ ُِٞؽذح 

  اهزشاػ طشف أٌُبكأد ٝاُؾٞاكض ُِؼبِٓيٖ ثبُٞؽذح ٝسكؼٜب ا٠ُ ػٔيذ اٌُِيخ 

  االخزظبطبد األخشٟ اُز٠ يلٞػٚ كيٜب ٓغِظ اإلداسح 

  رٔضيَ اُٞؽذح أٓبّ اُـيش 

 

  مديز الوحدج:هائث- 
 

 -متطلبات الوظيفة :

  إ يٌٕٞ ػؼٞ ٛيئخ رذسيظ ثبٌُِيخ 

  إ يٌٕٞ ٖٓ ثيٖ اػؼبء ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح 

  اال يشـَ ٓ٘ظت اداسٟ ثبٌُِيخ ػ٘ذ رؼيي٘ٚ ٓذيشا ُِٞؽذح 

  إ رٌٕٞ ُذيٚ خجشح ك٠ ٓغبٍ اُزطٞيش ٝػٔبٕ اُغٞدح ثبُزؼِيْ اُغبٓؼ٠ 

 ٌيبعخ ٝرلْٜ ٓغ ئداسح اٌُِيخ ٝاػؼبء ٛيئخ اُزذسيظ يزٔيض ثشخظيخ هبدسح ػ٠ِ اُزؼبَٓ ث 

  ّإ يشٜذ عغِٚ اُٞظيل٠ ثبُ٘ضاٛخ ٝاالُزضا 

  اُوذسح ػ٠ِ اُزٔضيَ اُغيذ ٌُِِيخ ٝػالهزٚ اُخبسعيخ اُغيذح ك٠ ؽبُخ اُزلٞيغ 

  ًٚثبالػٔبٍ اإلُٔبّ ثبُوٞاٗيٖ أُ٘ظٔخ ٝاُِٞائؼ اُز٘ليزيخ ُِٔغِظ اُز٘ليزيخ ُِٔغِظ االػ٠ِ ُِغبٓؼبد ٝاؽزٌب

  اإلداسيخ ثبٌُِيخ

 

 -الموام الوظيفية :
 

  اُويبّ ثبالػٔبٍ اُز٠ يلٞع ثٜب ٖٓ ٓذيش اُٞؽذح 

 ٚاُويبّ ثأػٔبٍ ٓذيش اُٞؽذح ك٠ ؽبُخ ؿيبث  

 

 :اميى الوحدج- 
 

 متطلبات الوظيفة 

  إ يٌٕٞ ػؼٞ ٛيئخ رذسيظ 

  إ يٌٕٞ ٖٓ ثيٖ اػؼبء ٝؽذح ػٔبٕ اُغٞدح 
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  إ يزٔزغ ثشخظيخ هيبديخ 

 يٌٕٞ ؽبطال ػ٠ِ ثؼغ اُذٝساد أُزخظظخ ك٠ اداسح شئٕٞ اُغٞدحا ٕ 

 -الموام الوظيفية :
 

 اُويبّ ثٔب يغ٘ذ اُيٚ ٖٓ اػٔبٍ ٓذيش اُٞؽذح 

 رغغيَ اػٔبٍ اُٞؽذح 

 آبٗخ ٓغِظ اُٞؽذح 

 اػذاد اُوشاساد اُخبطخ ثشئٕٞ اُٞؽذح 

 :رئيس المكذث الفوى ةالوحدج- 
 

 متطلبات الوظيفة 

  اُزذسيظ ثبٌُِيخ إ يٌٕٞ ػؼٞ ٛيئخ 

 إ يٌٕٞ ُذيٚ اُخجشح اٌُبكيٚ ك٠ ٓغبٍ اداسح اُغٞدح 

  َٔإ إ يزغْ ثزوذيْ اُذػْ أُؼٟ٘ٞ ٝاُل٠٘ ُٔغٔٞػبد اُؼ 

 -الموام الوظيفية :
 

 روذيْ اُذػْ اُل٠٘ ٖٓ خالٍ االعزشبساد اُز٠ يزوذّ ثٜب اػؼبء أُغِظ ثبُٞؽذح 

 ؽؼٞس اعزٔبػبد اُٞؽذح. 

 

 

 : رئيس قسم الذدريث : -المسمى الوظيفى- 
 

 الوظائف التى يررف عليوا : التدريب والمتابعة والتطوير 

 االختزاص العام للوظيفة : العمل على تأهيل ورفع كفاءة الموظفين والتنذيق مع مراكز التدريب المختلفة 

 

 -الموام والمذؤليات :

 ذديؼذ اُخطٚ اُزذسيجيخ اُغ٘ٞيٚ / اػذاد ثشآظ رؼشيليخ ُِٔٞظليٖ اُغ 

  رأٛيَ ٝسكغ ًلبءح أُٞظليٖ / ي٠ٔ٘ ٜٓبساد أُٞاسد اُجششيخ 

  يؼذ اُٞطق اُٞظيل٠ ٌُبكخ اُٞظبئق ثٔب يؼضص اُؼَٔ أُإعغ٠ 

  يؾذد االؽزيبعبد اُزذسيجيخ ٝي٘لز خطؾ ٝثشآظ اُزأٛيَ ٝاُزذسيت 
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  يزبثغ ٗزبئظ اُذساعبد أُزؼِوخ ثبُزطٞيش اإلداسٟ ٝاُزذسيت 

 غبد األخشٟ أُزؼِوخ ثبُزطٞيش ٝيويْ عغٞس اُزؼبٕٝ ُزطٞيش اُجشآظ اُزذسيجيخ ي٘غن ٓغ اُذٝائش ٝأُإع 

  ْاػذاد خطؾ اُؼَٔ اُخبطخ ث٘شبؽبد اُوغ 

  يذسط اُٜيٌَ اُز٘ظي٠ٔ ُِٔإعغخ ٝيوذّ االهزشاؽبد ُزطٞيشٙ ٝرؼذيِٚ ؽغت ٓب عزغذ ٖٓ آٞس 

  يذسط اعشاءاد اُؼَٔ ٝرجغيطٜب 

 ٓٝ زٔيضح رغبٗذ ػَٔ أُإعغخ يطجن ٝيطٞس اٗظٔخ اداسيخ ؽذيضخ 

  َٔيزبثغ ر٘ليز اُخطؾ ٝيشاعؼٜب ثبعزٔشاس ٝيٞاًت أُغزغذاد ك٠ ٓغبٍ خطؾ اُؼ 

  يغشٟ اُذساعبد ٝيوذّ اُزٞطيبد ُزؾغيٖ اُخذٓبد أُوذٓخ 

 يزبثغ روييْ االداء اُلشدٟ اُخبص ثبُٔإعغخ ٝيوذّ اُزٞطيبد ث٘بء ػ٠ِ اُ٘زبئظ 

 ت ؽجيؼخ اُؼَٔ يشبسى ك٠ ػِٔيبد اداسح أُؼشكخ ٝؽغ 

  يوّٞ ثبيخ اػٔبٍ اخشٟ يٌِق ثٜب ػٖٔ ؽذٝد ٜٓبٓٚ ٝٓغإُٝيبرٚ اُٞظيليخ. 

 

 

 

 

 

 

 -: وحدج مذاةعح الخزيجيىرئيس  -المسمى الوظيفى :

 

 -الموام الوظيفية :
 

 .ئسشبد  اُخشيغيٖ ٝرٞعيْٜ ئ٠ُ كشطخ ػَٔ ٓزبؽخ 

 .ث٘بء ششاًخ ؽويويخ ثيٖ اٌُِيخ ٝاُخشيغيٖ ك٠ رؾوين سؤيزٜب 

 .اؽالع اُخشيغيٖ ثٌَ ٓب يغزغذ ك٠ اُ٘ٞاؽ٠ األًبدئيخ 

 .رطٞيش ثشآظ اٌُِيخ ٝٓٞاًجبرٜب ُخطؾ اُز٘ٔيخ ٝٓزطِجبرٜب 

 .ٓشاعِخ اُخشيغيٖ ػ٠ِ اُؼ٘بٝيٖ اُز٠ يوذٓٞٛب إلػالْٜٓ ثٌَ ٓب ٛٞ ٓزبػ ُْٜ ٖٓ خذٓبد 

 .ئطذاس ٗششح دٝسيخ ُِزؼشيق ثلشص اُزٞظيق 
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  اليغبد االسرجبؽ ٝاألُلخ ثي٘ٚ ٝثيٖ ٌٓبٕ دساعزٚ.ٓزبثؼخ أؽٞاٍ اُخشيظ االعزٔبػيخ 

 .ْٜاُزشٝيظ ُِخذٓبد ػٖ ؽشين دػْ االرظبٍ ثبالؽشاف أُغزٔؼيخ أُغزليذح ٝر٘ظيْ ُوبءاد ٓؼ 

 : الأسماخ والكوارث     وحدجرئيس      -المسمى الوظيفى :- 

 -الموام الوظيفية :

 .رغذيذ خطخ اُطٞاسٟء ثبٌُِيخ ٝاػزٔبدٛب 

 ذيذح ٌُٔبرت اٌُِيخ.ػَٔ أًٞاد ع 

 .ػَٔ ُٞؽبد اسشبديخ ُِٔج٠٘ 

 .رشًيت ؽلبيبد ُِؾشين داخَ اٌُِيخ 

 .اُزذسيت ػ٠ِ االعؼبكبد األُٝيخ 

 .اُزذسيت ػ٠ِ ًبكخ ٓوبٝٓخ اُؾشائن ثأٗٞاػٜب 

 

 


