كلية األلسن – جامعة عين شمس
مشروع التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد

كلية األلسن
اهليكل التنظيمي

والتوصيف الوظيفي

 اهليكل التنظيمي
 توصيف الوظائف

 بطاقات وصف الوظائف

 معايري اختيار القيادات اإلدارية
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2132م

3311هـ

تم اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث بجلسة مجلس الكلية يوم
األربعاء الموافق .2102/6/6
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تم اعتماد توصيف الوظائف وبطاقات وصف الوظائف المحدث
بجلسة مجلس الكلية يوم األربعاء الموافق .2102/6/6
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تم اعتماد معايير اختيار القيادات اإلدارية المحدث بجلسة
مجلس الكلية يوم األربعاء الموافق .2102/6/6
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 مقدمـــــة:
يعد الهيكل التنظيمي دتيتاًام منظميو م امعييوًام اوكميو م لؤمستتيوأل ادكوديمييج ال يودم االمت ياًم
اال ييديًم لوللءييول االمنوفتييج في وييولم اليييام االبييد ايييظ ياييدد لدعييج اانتظييوم ات تييج معييوييً ا

تيييوً

اشييًا تييالم المنوتييس اتتؤتييؤهو دا ييل كؤيييج ادلتييس ومعييج ويييس شييمد اييينظم الع عييوأل اياييدد
الاا لييوأل ايا ييم المت ي اليوأل لمييس يشييمؤهم الهيكييل لدايييج مييس الءيييوداأل العؤيييو اتييم مييديً ا داًاأل
االااداأل لولكؤييج لو

يوفج ىليم تءتييم المهيوم لييس العيومؤيس الييوس عنيااأل التنتيي الًتيميج اتتؤتيل

الءيودم دا ل الكؤيج.
* ي م الهيكل التنظيم لؤكؤيج:
 -3م ؤد الكؤيج.
 -2وميد الكؤيج.
 -1اكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال

س.

 -3اكيل الكؤيج لش اس الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
 -5اكيل الكؤيج لش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
ً -6ستول ادعتوم العؤميج.
 -7أميس الكؤيج.
 -8الءيوداأل ا داًيج لولكؤيج.
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قرار مجلس الكلية باعتماد الهيكل التنظيمي

نظييً م ؤييد الكؤيييج ف ي
الاظيف

العد ا

ؤتييتي يييام ادًلعييول المااف ي 2132 /6/ 6م الهيكييل التنظيم ي االتاتييي
ع االمنوعشج ااف الم ؤد وؤيم الهيكيل التنظيمي االتاتيي

نتي لهذا الءًاً .

عميد الكلية

أ.د /ناهد عبد احلميد إبراهيم
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الياظيف المًفي

احملتويات

 مءدمج
 عًاً م ؤد الكؤيج لووتمود الهيكل التنظيم
 الهيكل التنظيم
 فًي ا وداد
أا م :التاتي

الاظيف

ثونيو م :ل وعوأل ات

الاظو

ثولثو :معوييً ا تيوً الءيوداأل ا داًيج
 المتودً
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عًاً وميد الكؤيج
تشكيل فًي تاديظ الهيكل التنظيم
 -3أ.د /نوهد ولد الاميد ىلًاهيم
 -2أ.د /من فساد اتس
 -1أ.د /كًمج مامد تومم
 -3أ.د /ل ألا زيد هؤيل
 -5أ.د /اتتً اليم لالص
 -6أ.د /نهؤج غًيس ماماد
 -7أ.د /ليؤم ل ًز
 -8أ.د /وؤايج تؤيموس الاكيم
 -9أ.د /تهيمج تؤيم تولم
 -31أ.د/نوهد ولد هللا ىلًاهيم
 -33أ.م /و وودل مامد
 -32أ.م /ولد ألا اليزيد اللؤتو
 -31التيد /وتوم مءؤد
 -33التيدم /وو شج ًم وس ؤيل

وميد الكؤيج امديً مشًاع الت ايً المتتمً االتأهيل ل وتمود

اكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال س
اكيل الكؤيج لش اس الدًاتوأل العؤيو االلااظ
اكيل الكؤيج لش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج
المديً التنفيذ لؤمشًاع
أتتوذ لءتم الؤبج التينيج
ً يد عتم الؤبج ا ن ؤيزيج
ً يد عتم الؤبج الفًنتيج
مديً اادم ا ًشود ادكوديم
مديً اادم متولعج ال ًي يس
أتتوذ متوود لءتم الؤبج ادلمونيج
أتتوذ متوود لءتم الؤبوأل الت فيج
أميس الكؤيج
تكًتيًم مكتس وميد الكؤيج
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أوالً
التوصيف الوظيفي
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أوالً :التوصيف الوظيفي
تم تاتي

الاظو

دا ل الكؤيج اا ع كاد لكل منهو وؤم الناا التول :

 0جملس الكلية

عميد الكلية
1- 1
 - 3/3/3مديً اادم تءايم اددال ا موس ال ادم.
 - 2/3/3مديً اادم تكنالا يو المعؤاموأل.
 – 1/3/3مديً اادم ادمس.
 – 2/1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 - 3/2/3مديً ىداًم ش اس التعؤيم اال س
 ً - 3/3/2/3يد عتم التت يل
 ً - 2/3/2/3يد عتم ش اس الدًاتج اا متاونوأل
 - 2/2/3مديً ىداًم ش اس ال ًي يس
 - 1/2/3مديً ىداًم ًوويج ال س
 - 3/2/3مديً اادم ا ًشود ال ل
 - 5/2/3مديً اادم التعؤيم ا لكتًان
 - 3/1وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 - 3/1/3مديً ىداًم الدًاتوأل العؤيو اتدًيس المعيديس
 - 2/1/3مديً ىداًم الع عوأل الثءوفيج االلااظ
 - 1/1/3مديً ىداًم المكتلوأل
 ً - 3/1/1/3يد عتم التزايد
 ً - 2/1/1/3يد عتم الًتو ل ال ومعيج
 ً - 1/1/1/3يد عتم الفهًتج االتتني
 ً - 3/1/1/3يد عتم ال دمج المكتليج
 ً - 5/1/1/3يد عتم الداًيوأل االنشً
 - 3/1/3مديً ىداًم المعومل الؤبايج
 - 4/1وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 -3/3/3مديً اادم ًفووج لؤلااظ اتنميج المعؤاموأل الؤبايج
 ً -2/3/3يد عتم ش اس المًاكز الااداأل ذاأل ال ولع ال وص
 ً -1/3/3يد عتم ش اس مشًاووأل اللي ج ا دمج الم تمع
 -3/3/3مديً اادم ىداًم ادزموأل االكااًظ
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 -5/3/3مديً المًكز ال ل
 -6/3/3مديً اادم متولعج ال ًي يس
 -7/3/3مديً اادم التاج االت مج المهنيج
 -8/3/3مديً اادم الدفوع المدن
 - 5/1رؤساء مجالس األقسام العلمية
 أمين الكلية6/1
 - 3/6/3مديً ىداًم المشتًيوأل االم وزس
 ً - 3/3/6/3يد عتم المشتًيوأل
 ً - 2/3/6/3يد عتم الم وزس
 - 2/6/3مديً ىداًم الاتولوأل االمًا عج
 ً - 3/2/6/3يد عتم الاتولوأل
 ً - 2/2/6/3يد عتم المًا عج
 ً - 1/2/6/3يد عتم ال زينج
 - 1/6/3مديً ىداًم الش اس ا داًيج
 ً - 3/1/6/3يد عتم ش اس العومؤيس
 ً - 2/1/6/3يد عتم ا تتاءوعوأل
 ً - 1/1/6/3يد عتم ش اس أو ول هي ج التدًيد
 ً - 3/1/6/3يد عتم ش اس المءً
 ً - 5/1/6/3يد عتم ال دموأل ا داًيج
 - 3/6/3مديً ىداًم الع عوأل العومج
 - 5/6/3مديً ىداًم أمونج م ؤد الكؤيج
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ا داًم
اادم تءايم اددال ا موس ال ادم
اادم تكنالا يو المعؤاموأل
اادم ادمس
ىداًم ش اس التعؤيم اال س
ىداًم ش اس ال ًي يس
ىداًم ًوويج ال س
اادم ا ًشود ال ل
اادم التعؤيم ا لكتًان
ىداًم الدًاتوأل العؤيو اتدًيس المعيديس
ىداًم الع عوأل الثءوفيج االلااظ
ىداًم المكتلوأل
ىداًم المعومل الؤبايج
اادم ًفووج لؤلااظ اتنميج المعؤاموأل الؤبايج
اادم ادزموأل االكااًظ
المًكز ال ل
اادم متولعج ال ًي يس
اادم التاج االت مج المهنيج
اادم الدفوع المدن
ىداًم المشتًيوأل االم وزس
ىداًم الاتولوأل االمًا عج
ىداًم الش اس ا داًيج
ىداًم الع عوأل العومج
ىداًم أمونج م ؤد الكؤيج

ودد ادو ول
 3و ا هي ج تدًيد
 1ماظفيس
35
32
7
21
3و ا هي ج تدًيد
 3ماظ
 3و ا هي ج تدًيد
 31هي ج معوانج
7
9
22
7
 3و ا هي ج تدًيد
 3ماظفيس
 3و ا هي ج تدًيد
 3ماظ
 32أ لول
 2تمًيض
 1ماظ
 3و ا هي ج تدًيد
 3ماظ
2
3
9
23
12
2
35

ا داًم العؤيو التولعج
وميد الكؤيج

اكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال

اكيل الكؤيج لؤدًاتوأل العؤيو االلااظ

اكيل الكؤيج لش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج
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س

أميس الكؤيج

 مجلس الكليةيًأتي وميد الكؤيج ايتكاس مس:
 اك ل الكؤيج الث ثج.
ً ستول ادعتوم العؤميج.
 أتتوذ مس كل عتم :وؤم أس يتنواس الع ايج أتوتذم الءتم داًيو م كيل تينج لتًتييس أعيدميتهم فيم
دً ج ادتتوذيج الم ؤد ال ومعج لنول وؤم ؤس م ؤد الكؤيج أس ي يم ىليم و يايج الم ؤيد
متج أتوتذم وؤم ادكثً ممس يتمتعاس لع ايتي لمدم تنج عولؤج لؤت ديد.
 أتتوذيس متووديس امدًتيس اي ًى تنواس الع ايج داًيو م كل تينج لتًتييس ادعدمييج فيم كيل
ف ييج ا يا ييً هييس ل ادو ييول ا تمووييوأل م ؤييد الكؤيييج ونييد النظييً فييم شيي اس تاظييي
ادتوتذم ا يا ً المدًتاس منهم وند النظً فم ش اس تاظي ادتوتذم المتووديس.
 ث ثج أو ول وؤم ادكثً ممس لهم دًايج وتج فم المااد الت تدًد فيم الكؤييج يعينياس لميدم
تنتيس عولؤج لؤت ديد لءًاً مس ً ييد ال ومعيج لنيول وؤيم اعتيًاس م ؤيد الكؤييج اماافءيج م ؤيد
ال ومعيج ا ي يياز أس ي معيياا لييس و ييايج أكثييً ميس م ؤييد مييس م يولد الكؤيييوأل االمعوهييد
التولعج لؤ ومعوأل ال و عج لءوناس تنظيم ال ومعيوأل ا أس ي معياا لييس و يايج م ؤيد الكؤييج
او ايج م ؤد ال ومعج الذ تتلعي الكؤيج .
 االختصاصات والمسئوليات:
ي تص م ؤد الكؤيج لولنظً فم المتو ل اآلتيج:
أولا :مسائل التخطيط والتنسيق والت نظيم والمتابعة:
ً تييم التيوتييج العومييج لؤتعؤييييم االلايياظ العؤميييج فييم الكؤييييج اتنظيمهييو اتنتيييءهو ليييس ادعتيييوم
الم تؤفج.
اتتكمول اىنشول الملون ادوم المعومل االت هيزاأل االمكتلج ف الكؤيج.
 ا ع
الكؤيج لؤلعثوأل ااد وزاأل الدًاتيج اا يفود وؤم المنم اد نليج.
 ىوداد
 ىوداد لًامج تتكمول ت تتوأل أو ول هي ج التدًيد فم الكؤيج.
 ىوداد التيوتوأل الكفيؤج لتش يع الدًاتج فم لعض أعتوم الكؤيج.
 ىوداد التيوتوأل الكفيؤج لتيتيً اتال س الكؤيج وؤم الكتس االمذكًاأل ال ومعييج اتشي يع
التألي فم لعض المااد.
ً تم ا وً العوم لنظوم العمل فم أعتوم الكؤيج اتنظيم التنتي ليس هذه ادعتوم.
 ىعًاً الماتاى العؤم لمءًًاأل الدًاتج فم الكؤيج االتنتي لينهو فم ادعتوم الم تؤفج.
 ىلدال الًأ فم ا ع ال اج التنفيذيج لؤ ومعج اىوداد ال اج الدا ؤيج لؤكؤيج.
 ا ع ال اج الدا ؤيج لمكتلج الكؤيج.
 تنظيم علال ال س فم الكؤيج اتاديد أودادهم اى ًالاأل التاايل مس اىلم الكؤيج.
 تنظيم الدًاد االماو ًاأل االلااظ االتمًينوأل اأومول ا متاونوأل فم الكؤيج.
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 منوعشييج التءًيييً التيينا الييذات لؤكؤيييج اتءييوًيً ادعتييوم اتاتيييوأل المييستمًاأل العؤميييج لؤكؤيييج
الألعتوم اتءييم نظم الدًاتج اا متاوس االلاظ فم الكؤيج امًا عتهو ات ديدهو فم يال كيل
ذلك افم ى وً التءدم العؤم االتعؤيم ام ولس الم تمع ااو وتي المت اًم.
 تنظيم الش اس ا داًيج االموليج فم الكؤيج.
 ىوداد مشًاع ماازنج الكؤيج
 متولعج تنفيذ التيوتج العومج لؤتعؤيم االلااظ فم الكؤيج.
ثانيا :المسائل التنفيذية:
 تازيع ا وتموداأل الموليج وؤم ادعتوم .
 تاايل ال س انءل عيدهم مس الكؤيج اىليهو.
 عيد ال س لؤدًاتوأل العؤييو اتتي يل ًتيو ل المو تيتيً االيدكتاًاه اتعيييس ل يوس الاكيم وؤيم
الًتو ل اىلبول الءيد االتت يل.
 تازيع الدًاد االماو ًاأل االتمًينوأل العؤميج.
 تادييي د مااويييد ا متاييوس ااوتمييود داالييي اتازيييع أومولييي اتشييكيل ل ونييي اتاديييد اا ليييوأل
الممتانيس اىعًاً مداا أل ل وس ا متاونوأل ااوتمود نتو ج امتاونوأل تنااأل النءل لولكؤيج.
 اعتًاس منم الدً وأل االشهوداأل العؤميج االدلؤاموأل الت تمناهو الكؤيج.
 التًشيم لؤلعثوأل االمنم ااد وزاأل الدًاتيج امكوفآأل التفًغ لؤدًاتوأل العؤيو.
 اعتًاس تعييس أو ول هي ج التدًيد فم الكؤيج انءؤهم .
 الندس مس الكؤيج اىليهو.
 التًشيم لؤمهموأل العؤميج اا ووًاأل اأ وزاأل التفًغ العؤم .
ً وويج الش اس ا تموويج االًيو يج لؤ س.
 اعتًاس علال التلًووأل مع مًاووم اكم المودم التولعج مس عوناس تنظيم ال ومعوأل.
 عليييال تااييييل ييي س الفيييً اداليييم لاتيييس اداييياال ميييس الكؤييييوأل االمعوهيييد المتنيييوظًم فيييم
ال ومعوأل ال و عج لءوناس تنظيم ال ومعوأل.
 قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.

ثالثا :مسائل متفرقة:
 المتو ل اد ًى الت يايؤهو ىليي م ؤد ال ومعج.
م
 يشكل م ؤد الكؤيج مس ليس أو ول هي ج التدًيد لولكؤييج ل ونيو فنييج للايظ الما ياووأل التيم
تد ل فم ا تتوتي امس ليس هذه الؤ وس:
 -3ل نج ش اس التعؤيم اال س.
 -2ل نج الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
 -1ل نج الم تلًاأل ااد هزم العؤميج
 -3ل نج الع عوأل الثءوفيج ال وً يج.
 -5ل نج المكتلوأل.
 -6ل نج دمج الم تمع اتنميج اللي ج
 المتو ل اد ًى الت ي تص لهو الم ؤد افءو م لؤءوناس.
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 -1عميد الكلية
يتدً ً يد ال ومعج عًاً تعييس العميد مس ليس أتوتذم الكؤييج العيومؤيس (ميودم  )31اذليك لميدم
ث ظ تنااأل عولؤج لؤت ديد ايا دعيدم الياك ل لولكؤييج الءييوم لمهيوم العمييد فيم اوليج غيوليي دى تيلس
(مودم.)37
افم اولج ودم ا اد أتوتذم فم الكؤيج ليً يد ال ومعيج أس ينتيدس أايد ادتيوتذم ميس الكؤييوأل أا
المعوهد التولعج لؤ ومعج لؤءيوم لعمل العميد الي أس ينتدس أايد ادتيوتذم المتيووديس ميس ذاأل الكؤييج لؤءييوم
لعميل العمييد اي ياز ىعولييج العمييد ميس العميودم علييل نهوييج ميدتهو لءيًاً متييلس ميس ً ييد ال ومعيج لعييد
ماافءج م ؤد ال ومعج الم تص اذلك ىذا أ ل لاا لوتي ال ومعيج أا لمءت يوأل مت اليوتي الً وتييج لعيد
ى ًال التاءي ال زم.
مجلس الكلية

عميد الكلية

وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب

وكيل الكلية للدراسات
العليا والبحوث

لجنة االقتراحات
والشكاوى

وكيل الكلية
لشئون خدمة
المجتمع وتنمية
البيئة
أمين الكلية

رؤساء األقسام
العلمية
وحدة تقويم
األداء وضمان
الجودة
إدارة العالقات
العامة

وحدة تكنولوجيا
المعلومات

الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
- 07 -

إدارة أمانة
مجلس الكلية

االختصاصات والمسئوليات
 يءام العميد لتنفيذ عًاًاأل م ؤد الكؤيج ايلؤغ ماو ً ال ؤتوأل ىلم ً يد ال ومعج كميو يلؤبيي
الءًاًاأل ل ثمونيج أيوم مس تيوًي تيداًهو ايلؤيغ الهي يوأل االتيؤ وأل ال ومعييج الم تتيج
لولءًاًاأل الت ي س ىل غهو لهو.
 يءام العميد لتتًي أماً الكؤيج اىداًم ش انهو العؤميج اا داًيج االموليج ايكاس متي ا م ويس
تنفيييذ الءيياانيس االؤيياا م ال ومعيييج اكييذلك وييس تنفيييذ عييًاًاأل م ؤييد الكؤيييج ام ؤييد ال ومعييج
االم ؤد ادوؤم لؤ ومعوأل فم اداد هذه الءاانيس االؤاا م.
 يءييدم العميييد لعييد العييًض وؤييم م ؤييد الكؤيييج تءًيييًام ىلييم ً يييد ال ومعييج فييم نهويييج كييل وييوم
يومع ويس شي اس الكؤييج العؤمييج االتعؤيمييج اا داًييج االمولييج ايت يمس هيذا التءًييً وً يو م
دا ي النشو فم الكؤيج امتتاى أدال العمل لهو اش اس الدًاتج اا متاونيوأل انتو هيو الييوس
العءلوأل الت اوتً أل التنفيذ اوًض المءتًاوأل الت تن ا وؤم الاؤال الم مج.
م
 لؤعميد أس يدوا ىلم ا تموع م ولد ادعتوم االؤ وس المشكؤج فيم الكؤييج أا المعهيد افءيو داكيوم
عوناس تنظيم ال ومعوأل كمو لي أس يعًض وؤيهو مو يًاه مس الما اووأل.
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 ا شًا وؤم ًتم التيوتج العومج لؤتعؤيم االلااظ العؤميج فيم الكؤييج اتنظيمهيو اتنتييءهو لييس
ادعتوم الم تؤفج.
 ا شًا وؤم ا ع ج ااتتكمول اىنشول الملون ادويم المعوميل االت هييزاأل االمكتليج فيم
الكؤيج.
 ا شًا وؤم ىوداد ج الكؤيج لؤلعثوأل ااد وزاأل الدًاتيج اا يفود وؤم المنم اد نليج.
 ا شًا وؤم ىوداد لًنومج تتكمول أو ول هي ج التدًيد فم الكؤيج.
 ا شًا وؤم ىوداد التيوتج الكفيؤج لتش يع الدًاتج فم لعض أعتوم الكؤيج.
 ا شييًا وؤييم ىوييداد التيوتييج الكفيؤييج لتيتيييً اتييال ي س الكؤيييج وؤييم الكتييس االمييذكًاأل
ال ومعيج التش يع التألي فم لعض المااد.
 ا شييًا وؤييم ًتييم ا ييوً العييوم لنظييوم العمييل فييم أعتييوم الكؤيييج اتنظيييم التنتييي ليييس هييذه
ادعتوم.
 ا شًا وؤم ىعًاً الماتاى العؤم لمءًًاأل الدًاتج فيم الكؤييج االتنتيي لينهيو فيم ادعتيوم
الم تؤفج.
 ا شًا وؤم تنظيم الش اس ا داًيج االموليج فم الكؤيج.
 ا شًا وؤم ىوداد مشًاع ماازنج الكؤيج
 ا شًا وؤم اعتًاس منم الدً وأل االشهوداأل العؤميج االدلؤاموأل مس الكؤيج.
 ا شييًا وؤييم التًشيييم لؤلعثييوأل االميينم اا ييوزاأل الدًاتيييج امكوفييآأل الت ييً لؤدًاتييوأل
العؤيو.
 ا شًا وؤم علال تاايل س الفً ا وداديج ا س الفً ادالم لاتيس اداياال ميس
الكؤيوأل المتنوظًم فم ال ومعوأل ال و عج لءوناس تنظيم ال ومعوأل.
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وؤم علال تاايل انءل عييد ال ي س ميس كؤييوأل غييً تولعيج لؤ ومعيوأل ال و يعج لهيذا

ا شًا
الءوناس.
ا شًا وؤم ىلدال الًأ ف ا ع ال اج التنفيذيج لؤ ومعج اىوداد ال اج الدا ؤيج لؤكؤيج.
ا شًا وؤم ا ع ال اج الدا ؤيج لمكتلج الكؤيج.
ا شييًا وؤييم تنظيييم الييدًاد االماو ييًاأل االلايياظ االتمًينييوأل اأومييول ا متاونييوأل فييم
الكؤيج.
ا شيًا وؤييم منوعشييج التءًيييً التيينا اليذات لؤكؤيييج اتءييوًيً ادعتييوم اتاتيييوأل المييستمًاأل
العؤميج لؤكؤيج اادعتوم اتءييم نظم الدًاتج اا متاوس االلاظ فم الكؤييج امًا عتهيو ات دييدهو
فم ال ذلك افم ى وً التءدم العؤم االتعؤيم ام ولس الم تمع ااو تي ات اًاتي.
ا شًا وؤم متولعج تنفيذ التيوتج العومج لؤتعؤيم االلااظ فم الكؤيج.
ا شًا وؤم تازيع ا وتموداأل الموليج وؤم ادعتوم.
ا شًا وؤم تاايل ال س انءل عيدهم مس الكؤيج اىليهو.
ا شييًا وؤييم عيييد ال ي س لؤدًاتييوأل العؤيييو اتت ي يل ًتييو ل المو تييتيً االييدكتاًاه اتعييييس
ل وس الاكم وؤم الًتو ل اىوداد الءيد االتت يل.
ا شًا وؤم التًشيم لؤمهموأل العؤميج اا ووًاأل اأ وزاأل التفًغ العؤم .
ا شًا وؤم ًوويج الش اس ا تموويج االًيو يج لؤ س.
ا شييًا وؤييم اعتييًاس علييال التلًوييوأل مييع مًاوييوم اكييم المييودم التييولعج مييس عييوناس تنظيييم
ال ومعوأل.
ا شيًا وؤييم تتي يل ًتييو ل المو تيتيً االييدكتاًاه اتعييييس ل يوس الاكييم وؤيم هييذه الًتييو ل
اىلبول التت يل.
ا شًا وؤم اعتًاس تعييس أو ول هي ج التدًيد فم الكؤيج انءؤهم.
ا شًا وؤم ندس أو ول هي ج التدًيد مس الكؤيج اىليهو.
ا شًا وؤم تنظيم علال ال س فم الكؤيج اتاديد أودادهم .
ا شًا وؤم تازيع الدًاد االماو ًاأل االتمًينوأل العمؤيج.
المتو ل اد ًى الت يايؤهو ىليي م ؤد ال ومعج.
المتو ل اد ًى الت ي تص لهو افءو م لؤءوناس .
ا شييًا وؤييم تاديييد مااويييد ا متاونييوأل اا ييع ييداالهو اتازيييع أومولهييو اتشييكيل ل ونهييو
اتاديد اا لوأل الممتانيس اىعًاً مداا أل ل وس ا متاونوأل انتو ج ا متاونوأل فم الكؤيج.
ا شًا الفن وؤم:
ل وس الممتانيس
ل نج ا عتًااوأل االشكواى
ا شًا ا داً وؤم:
ًستول ادعتوم العؤميج
ىداًم الع عوأل العومج ا دمج الماا نيس
ىداًم أمونج م ؤد الكؤيج
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اادم تكنالا يو المعؤاموأل
اادم تءايم اددال ا موس ال ادم
اادم ادمس
لؤكؤيج ث ثج اك ل يعواناس العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج ايءام أعدمهم مءومي وند غيولي ايكياس
تعييس الاكيل ميس لييس أتيوتذم الكؤييج لءيًاً ميس ً ييد ال ومعيج لنيول وؤيم تًشييم العمييد اذليك
لمدم ث ظ تنااأل عولؤج لؤت ديد مًم ااادم.

 -2/1وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 -3ي تص لو شًا وؤم ا داًاأل التوليج:
 ىداًم ش اس التعؤيم اال س ىداًم ش اس ال ًي يس ىداًم ًوويج ال س -2ا شًا وؤم الؤ وس التوليج:
 ل نج ش اس التعؤيم اال س ل نج مًا عج ات ايً اللًامج -1يكيياس منا يو م ل ميييع ادومييول ال وتييج لشي اس الدًاتييج االتعؤيييم اال ي س لمًاؤييج الؤيتييوند
ايكاس لاكم اظيفتي و اا فم م ؤد التعؤيم اال س لول ومعج.
قطاع شئون التعليم والطالب
مجلس الكلية
عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إدارة شئون
التعليم والطالب

قسم التسجيل

إدارة شئون
الخريجين

األقسام
العلمية

إدارة رعاية
الطالب

قسم شئون
الدراسة
واالمتحانات

الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
- 21 -

 لجنة شئون التعليم والطالب لجنة مراجعة وتطويرالبرامج

اإلخنصاصات والمسئوليات
 معوانج العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج فيمو يتتل لأماً ال س اا متاونوأل االتدًيد.
 ىداًم الش اس ال وتج لولدًاتج االتعؤيم لمًاؤج الؤيتوند
 ا شًا وؤم التدًيس العمؤ لؤ س.
 دًاتييج مءتًاييوأل ادعتييوم فييم شييوس النييدس لؤتييدًيد اا متاونييوأل مييس ييوً الكؤيييج تمهيييدام
لعً هو وؤم م ؤد الكؤيج
 ا شًا وؤم متولعج تدًيد المءًًاأل الءاميج االتًليج العتكًيج فم الكؤيج.
 ا شًا وؤم ًوويج الش اس الًيو يج اا تموويج االثءوفيج االفنيج مس ل كانيي المشيً
العوم وؤم ادنش ج ال ليج.
 ا شًا وؤم ش اس ال س الاافديس.
 ىوداد مو يعًض وؤم المستمً العؤم التنا لؤكؤيج فيمو ي تي
 -3/1وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
-3

-2
-1

-3

ي تص لو شًا وؤم ا داًاأل التوليج:
 ىداًم الدًاتوأل العؤيو اتدًيس المعيديس ىداًم الع عوأل الثءوفيج االلااظ ىداًم المكتلوألا شًا وؤم ش اس المكتلوأل.
ا شًا وؤم الؤ وس التوليج:
 ل نج الدًاتوأل العؤيو. ل نج الع عوأل العؤميج االثءوفيج ال وً يج ل نج المكتلوأل. ل نج الم تلًاأل ااد هزم العؤميج.يكياس منا ييو ل ميييع دومييول ال وتيج لشي اس الدًاتييوأل العؤيييو االلاياظ اتاثيي الييًاال مييع
الكؤيوأل االمعوهد االمًاكز االهي وأل المعنيج لوللايظ العؤمي ايكياس لاكيم اظيفتيي و ياا فيم
م ؤد الدًاتوأل العؤيو االلااظ لول ومعج.
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قطاع الدراسات العليا والبحوث
مجلس الكلية
عميد الكلية
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

إدارة
الدراسات العليا
وتدريب المعيدين

إدارة العالقات
الثقافية والبحوث

إدارة المعامل
اللغوية

األقسام العلمية

إدارة
المكتبات

-

لجنة الدراسات العليا
لجنة العالقات الثقافية
لجنة المكتبات
لجنة المختبرات واألجهزة العلمية
لجنة مراجعة وتطوير البرامج

االختصاصات والمسئوليات






معوانج العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج فيمو ي تص لش اس الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
ىوداد ج الدًاتوأل العؤييو االلاياظ العؤمييج فيم الكؤييج لنيول وؤيم اعتًاايوأل م يولد ادعتيوم
االؤ وس الم تتج.
ا شًا وؤم ش اس النشً العؤم فم الكؤيج امتولعج تنفيذ التيوتج المًتامج فم هذا الشأس.
ا شييًا وؤييم تنظيييم المييستمًاأل االنييدااأل العؤميييج ال وتييج لولء ييوع اتييالم شي اس الع عييوأل
الثءوفيج الدا ؤيج اال وً يج.
ىوييداد مييو يعييًض فييم التءًيييً التيينا الييذات لؤكؤيييج فيمييو ي ييتص لشيي اس الدًاتييوأل العؤيييو
االلااظ.
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 -5/1رؤساء مجالس األقسام العلمية:
يتم تعييس ً يد م ؤد الءتم مس ليس أعدم ث ثج أتوتذم لولءتم ايكياس تعيينيي لءيًاً ميس ً ييد ال ومعيج
لعد أ ذ ًأى وميد الكؤيج.
 فتًم ً وتج الءتم  1تنااأل عولؤج لؤت ديد مًم ااادم ا يتًى ذلك فم اولج ا اد أعل ميس 1
أتوتذم ىذ تكاس الً وتج دعدمهم.
 فم اولج ودم ا اد أتوتذم يمكس أس يءام لعمل ً يد الءتم أعدم ادتوتذم المتووديس.
الختصاصات والمسئوليات
 ا شيًا وؤيم الشي اس العؤمييج اا داًييج االمولييج فيم الءتيم فيم ايداد التيوتيج التي يًتييمهو
م ؤد الكؤيج ام ؤد الءتم افءو م داكوم الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل المعمال لهو.
 اعتًاس تازيع الماو ًاأل االدًاد اادومول ال ومعيج اد ًى وؤم هي يج التيدًيد الءيو ميس
لولتدًيد لولءتم اذلك لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
 ىوداد مءتًاوأل الندس مس وً الكؤيج اذلك لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
 متولعج تنفيذ عًاًاأل اتيوتج م ؤد الءتم االكؤيج فيمو ل تي .
 اعتًاس ج الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولءتم لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم امًاعلج أومولهم.
 افظ النظوم دا ل الءتم اىل غ العميد لكل مو مس شأني المتود اتس تيً العمل لولءتم .
 تءديم تءًييً ىليم ومييد الكؤييج فيم نهوييج كيل ويوم يومع ايال شي اس الءتيم العؤمييج االتعؤيمييج
اا داًيج االموليج لعد اوتموده مس م ؤد الءتم .
 يدوا م ؤد الءتيم ىليم الميستمً العؤمي لؤءتيم اويًض تاتييوأل الميستمً وؤيم م ؤيد الءتيم
ام ؤد الكؤيج.
 المشوًكج فم الؤ وس المت تتج لولكؤيج.
 ً وتج م ؤد الءتم .
 ىل غ العميد لماو ً ال ؤتوأل االءًاًاأل ل  1أيوم مس توًي تداًهو.
 يليس ً يد الءتم لم ؤد الكؤيج ا هج نظً م ؤد الءتيم ونيد نظيً المتيو ل المعًا يج لشيأني
وؤم م ؤد الكؤيج.
 -1/1/1مدير وحدة تقويم األداء وضمان الجودة
 يعيس مديً الاادم لءًاً مس م ؤد الكؤيج لنول وؤم تاتيج مس وميد الكؤيج.
 يا ً مديً اادم تءايم اددال ا موس ال ادم م ؤد الكؤيج لنول وؤم ماافءج ً يد ال ومعج.
الختصاصات والمسئوليات
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
- 23 -







العمل ال زمج اا شًا وؤم العومؤيس لولاادم.
ىوداد
متولعج نظوم العمل لولاادم االتأكد ميس أنشي تهو اليامييج االتًكييز وؤيم التنتيي لييس العيومؤيس
لولاادم
ومل تءوًيً داًيج اتتؤيمهو لم ؤد ا داًم وس العمل لولاادم افي المهيوم المكؤفيج لهيو اميو
ياا ههو مس مشوكل.
اعتًاس متودً تمايل غيً تءؤيديج لؤاادم االعمل وؤم تنميج مااًدهو.
لميديً الااييدم الاي فييم تتيييً العمييل اا تتييول لودعتييوم ا داًييج االعؤميييج لولكؤيييج فييم ى ييوً
الت ايوأل الت تع م لي مس م ؤد ىداًم الاادم.

 -2/1/1مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
الختصاصات والمسئوليات
 متولعج العومؤيس لولاادم اتا يههم معًفج مدى تنفيذهم لألومول الماكؤج ىليهم.
 ا شًا وؤم ىنشول معومل ديدم لؤاوتس اآلل .
 المشوًكج فم امتاونوأل الاوتس اآلل ل س الكؤيج.
 ىنشول ماعع ىلكتًان لؤكؤيج وؤم شلكج ا نتًنأل امتولعتي ات ايًه لوتتمًاً.
 ا شًا وؤم ىنشول شلكج المعؤاموأل الدا ؤيج لولكؤيج.
 متولعج ت ايً مكانوأل شلكج المعؤاموأل الدا ؤيج اأ هزم الاوتس اآلل لتفج متتمًم.
 تدًيس التودم أو ول هي ج التدًيد امعوانيهم اا داًييس وؤم كيفييج اتيت دام الاوتيس اآللي
اتشبيل لًام ي الم تؤفج.
 متولعج أومول ميكنج ىداًاأل الكؤيج الم تؤفج.
 تءديم الدوم الفن لؤعمؤيج التعؤيميج.
 تءديم التاتيوأل اا عتًااوأل الت مس شأنهو التبؤس وؤم أتلوس الءتاً فم العمل.
 -1/3/3مديً اادم ادمس







ا شًا وؤ العومؤيس لو داًم اتا يههم امتولعج تنفيذ لألومول.
تازيع ادفًاد وؤ الكؤيج اومل النالت يوأل االًااوأل.
ا شًا وؤ تأميس المنشأم لعد انتهول اليام الدًات .
ا شًا وؤ غؤ ميع المعومل لعد انتهول الماو ًاأل.
ا شًا االتأكد مس غؤ ميع داًاأل الميوه لؤافوظ وؤ ت مج المنشوم.
التأكد مس ت فيض أامول الكهًلول لعدم اداظ مود كهًلو .
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 -1/2/1مدير إدارة شئون التعليم والطالب
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 تؤءم كشا المًشايس لؤءلال مس مكتس التنتي امًا عتهو.
 مًا عج ا تتموًاأل ال وتج لولكش ال ل وؤم ال س ال دد.
 متولعييج تنفيييذ ى ييًالاأل ش ي اس الءيييد االتت ي يل اىوييداد ييداال الماو ييًاأل اىو ي س ييداال
ا متاونوأل فم الاعأل المنوتس .
 ا شًا وؤم مًا عج نتو ج امتاونوأل ال س.
 ا شًا وؤم ىوداد كشا مكوفآأل ال س المتفاعيس دًاتيو م .
 العمل وؤم تنفيذ ى ًالاأل تأديس ال س االتأشيً فم الت أل.
 التاعيع وؤم المكوتلوأل التودًم فم اداد ا تتوتي.
 التنتييي مييع ا داًم العومييج لش ي اس التعؤيييم اال ي س لول ومعييج اى وًهييو لولليونييوأل الم ؤالييج
ل س الكؤيج.
 ىوييداد التءييوًيً ال وتييج لأومييول ش ي اس التعؤيييم اىلييدال المءتًاييوأل الت ي تتييوود وؤييم تاتيييس
متتاى اددال.
 العمل وؤم ىوداد ادومول ال وتج لو داًم التولعج لي الت تعيًض وؤيم م ؤيد الكؤييج االعميل
وؤم تنفيذهو.
 افظ ت أل عيد ال س امؤفوتهم.
 متولعج اتت ًا الل وعوأل ال ومعيج لؤ س اكذلك متولعج ى ًالاأل وميل أًعيوم ال ؤياد أثنيول
فتًم ا متاونوأل.
 متولعج اتت ًا الشهوداأل العؤميج االليونوأل ال وتيج ليول ًي يس لعيد اتيتيفول الًتيام المءيًًم
لهذا الشأس.
 ا شًا وؤم تنفيذ اداكوم المتعؤءج لولت نيد لؤ س الذكاً.
 -1/1/2/1رئيس قسم التسجيل
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم .
 متولعيج ت هيييز أومييول ا متاونييوأل مييس ت هيييز أًعييوم ال ؤيياد اىوييداد ا اتييو يوأل ل لييع اً
ادت ؤج اتا يً أوداد اً ا ولج.
 ىوداد عياا م أتيمول ال ي س اليذيس تييد ؤاس ا متايوس ميع أًعيوم ال ؤياد اتادييد الميااد التي
تيد ؤاس ا متاوس فيهو.
 ا شًا وؤم ىوداد شًا التااي أل.
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أوداد كشا الدً وأل االتءديًاأل ال وتج ل س الفً الم تؤفج.
ا شييًا وؤييم تاًيييً الشييهوداأل التي ت ؤييس مييس التي أل لء يو م لألاكييوم المءييًًم (شييهوداأل
الءيد)
ىوداد ميع ا اتو يوأل ااداًا الت تًتل لؤ هوأل الم تؤفج.
ا شًا وؤم ىد ول ليوس انتو ج ال س وؤم عوودم الليونوأل ال وتج لش اس ال س.
ا لتزام لعمل دليل ال ولس لو تتعونج لءتم ش اس الدًاتج.
ىوداد كشا الا اً االبيوس اتتؤيمهو ىلم ل وس ا متاونوأل.
ا شًا وؤم ىوداد داال أومول ل نج ش اس ال س اتنفيذ تا يهوتهو.
متولعج تيً فتًم ا متاونوأل اىوداد تءًيً يام وس الؤ وس.
متولعييج امًا عييج النتييو ج ال وتييج لو متاونييوأل لؤفتييؤيس الدًاتييييس ادال االثييون لؤتأكييد مييس
تانهمو.
اوتمود ا تتموًاأل ال وتج لولدوم ااتتموًاأل المدس ال ومعيج.

 -2/1/2/1رئيس قسم شئون الدراسة واالمتحانات
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 ىوداد داال الدًاتج امًا عتهو مع أو ول هي ج التدًيد
 ا شًا وؤم ىوداد داال ا متاونوأل لولكؤيج.
 متولعج ىوداد كشا المًاعليس االم اظيس ل متاونوأل.
 مًا عج المكوتلوأل االمذكًاأل ال وتج لولءتم االتاعيع وؤيهو اوً هو وؤم الم تتيس
 تنفيذ الؤاا م ال وتج لنظوم الدًاتج اا متاونوأل .
 ىوداد ج الدًاتج امًا عتهو ات هيز ادوداد المءتًاج لؤءلال لولكؤيج فم كيل ويوم اتشيكيل
الكنتًال.
 ا شًا وؤم أومول امتاونوأل المعودلج ل س الشهوداأل اد نليج.
 ا شيييًا وؤيييم ىويييداد ميييذكًم التيييً لمتيييتاءوأل أو يييول هي يييج التيييدًيد ويييس التيييدًيد
االتتايم ....ال .
 -2/2/1مدير إدارة شئون الخريجين
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 افظ نت ج مس نتو ج امتاونوأل مًاؤج الؤيتوند.
 مًا عيج الءييًاًاأل الازاًيييج لميينم الييدً وأل العؤمييج اات ييوذ الءييًاًاأل ال زمييج وتمودهييو مييس
التيييؤ وأل الم تتيييج ثيييم ا اتفيييوظ لودتيييال التييي اوتميييدأل ميييس ً ييييد ال ومعيييج اتًعيمهيييو
اتت يؤهو.
 تاًيً الشهوداأل المسعتج اشهوداأل التءديًاأل لؤ ًي يس.
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ىل غ ىداًم ش اس التعؤيم اال س لول ومعج لإاتو يوأل وس ال ًي يس .
اتتيفول ليونوأل النموذ ال وتج لتاًيً شهوداأل ال ًي يس .
ا شًا وؤم تتؤيم المؤفوأل االشهوداأل لؤ ًي يس.
مًا عج الشهوداأل الت ي ؤلهو ال ًي اس ل هوأل العمل ال وً يج االتتدي وؤيهو.
ىوداد الليونوأل اا اتو يوأل الم ؤالج وس ال ًي يس اىل غهو لؤ هوأل الم تتج.
افظ تاو أااال ال ًي يس.
الًد وؤم اتتفتوًاأل الكؤيوأل اال هوأل ال وً يج فم شأس الليونوأل المتعؤءج لول ًي يس.
ا شًا وؤم التًتيس اا وداد لؤءًاًاأل الت ت ص منم الدً وأل العؤميج لؤ س.
ا شًا وؤم أومول النت االتاًيً لشهوداأل ال ًي يس االتاعيع وؤيهو.

 – 3/2/1مدير إدارة رعاية الطالب
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج أومولهم اتا يههم
 ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج
 متولعج أومول اتاود ال س اا ع الميزانيوأل المنوتلج لألنش ج.
 متولعج أومول التدًيس اتًشيم المدًليس االفنييس اال لًال دا ي النشو لولكؤيج.
 اللاظ وس الاو أل ا تموويج الت تتتا ا وونج مس تندا التكوفل ا تموو .
 ىوداد المشًاووأل الم تؤفج امعتكًاأل العمل اال االج لؤ س اتنفيذهو.
 ت هيز مًاكز النشو اىمتوك الت أل االل وعوأل الًيو يج.
 ىعومج المعوًض المتناوج لنشو ال س الفن .
 ا شًا وؤم ادنش ج الت يءام لهو اتاود ال س االؤ وس المتفًوج مني.
 ا شًا وؤم ميع ادنش ج الًيو ييج االثءوفييج اا تمووييج االيًا أل اىعوميج المعتيكًاأل
اال االج.
ل

 -3/2/3مديً اادم ا ًشود ال
الختصاصات والمسئوليات
الكفيؤج لتاءي أهدا الاادم.
 ا ع التيوتوأل اال
 ىعًاً الءااود الدا ؤيج لتنظيم تيً العمل لولاادم.
 اتتءلول ال س ال دد ف لدايج الدًاتج اتعًيفهم لنظوم ا ًشود ال

ل لولكؤيج.

 -5/2/3مديً اادم التعؤيم ا لكتًان
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤ فًي الهيكل ا داً لاادم التعؤيم ا لكتًان .
 ىداًم ات ايً اادم التعؤيم ا لكتًان الم تص لإداًم التفا ا لكتًانيج.
 تدًيس هي ج التدًيد اا شًا وؤ لنول متوعوأل ىلكتًانيج ل ًيءج التعؤيم المدمج.
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تدًيس ال ؤلج وؤ اتت دام نظوم اادم التعؤيم ا لكتًان .
ىداًم ات يايً نظيوم التيفا الملوشيًم  Alsun live classاتءيديم الماو يًاأل ويس لعيد
اا تموووأل ا فتًا يج.
ىداًم ات ايً نظوم ا ن وز ادكوديم الم يتص للنيول التييًم الذاتييج لؤمدًتييس اال ؤليج النيول
وؤ تفاوأل ا نتًنيأل امشيوًكج المؤفيوأل ميع اآل يًيس لاييظ ييتم ىنشيول متيواج وتيج لكيل
متت دم اوً هو لؤزا ًيس.
ت ايً تفاج الكؤيج ال ديدم اى وفج ميع الليونوأل امتولعتهو.
ا شًا وؤ منتديوأل الكؤيج ا لكتًانيج لؤ ؤلج.
ا شًا وؤ المكتلج ا لكتًانيج لًتو ل المو تتيً امشوًيع دً ج اللكولاًياد.

 -1/3/1مدير إدارة الدراسات العليا وتدريب المعيدين
الختصاصات والمسئوليات
 متولعج العومؤيس لو داًم اا شًا وؤيهم اتا يههم.
 ا و س وس فتم لوس الءلال اا تتول لول هوأل الفنيج الم تتج المافدم لؤ س اتؤءم ؤليوأل
اليًاغليس فيم الءييد االتتي يل فيم الدًاتيوأل العؤييو افاتيهو ثيم وً يهو وؤيم العمييد ام ؤيد
الكؤيج.
 ىوييداد المييذكًاأل ال زمييج لؤعييًض وؤييم ل نييج الدًاتييوأل العؤيييو تمهيييدام لعً ييهو وؤييم م ؤييد
الكؤيج.
م
 تاًيً الشهوداأل ال زمج الت ت ؤس مس الت أل افءو لؤاا م .
 متولعج تدًيس المعيديس االمدًتيس المتووديس.
 ا شيييًا وؤيييم ىويييداد امتاونيييوأل الدًاتيييوأل العؤييييو امتولعيييج تييييًهو انتو هيييو اىلييي غ نتيييو ج
ا متاونوأل لؤ ومعج لعد اوتمودهو.
 ىل ي غ ال هييوأل المعنيييج لأتييمول ال ي س الييًاغليس فييم الءيييد لولدًاتييوأل العؤيييو االاتييال وؤييم
ماافءييج تؤييك ال هييوأل وؤيييم دًاتييتهم مييع ى ييوًهم لولليونيييوأل الم ؤالييج مييس هييس ل ال ييي س
الاافديس.
 ىوداد المكوتلوأل االمًاتي أل ال وتيج لوليداًاأل التدًيلييج التي تنظمهيو ال ومعيج لًفيع عيدًاأل
أو ول هي ج التدًيد امعوانيهم.
 الءيوم لأومول تكًتوًيج ل نج الدًاتوأل العؤيو اتنفيذ عًاًاتهو.
 ا شيًا وؤيم تءييديم ال ياا ز االمكوفييآأل المتعؤءيج ل ي س الدًاتيوأل العؤيييو اىمتيوك التي أل
ال وتج لهو.
 افظ الت أل الت ت ص تدًيس المدًتيس المتووديس االمعيديس.
 ا شًا وؤم اتت ًا الشهوداأل المسعتج ل ًي الدًاتوأل العؤيو.
 تنفيذ الءًاًاأل االؤاا م التودًم مس الم ولد الم تتج لشوس ال س الاافديس.
 ىل غ ال هوأل المعنيج لنتو ج الداًاأل التدًيليج لؤمدًتيس المتووديس االمعيديس.
 اتت ًا الل وعوأل ال ومعيج ال وتج ل س الدًاتوأل العؤيو.
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 ىل غ أتمول المءلاليس لولدًاتوأل العؤيو ىلم ىداًم الدًاتوأل العؤيو لول ومعج.
 تنظيم ت أل الءيد االتت يل ل س الدًاتوأل العؤيو الاافديس.
 -2/3/1مدير إدارة العالقات الثقافية والبحوث
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 متولعج ا ًالاأل المتعؤءج لتنفيذ ا تفوعيوأل االلًاتاكا أل الثءوفيج االعؤميج مع كوفج ال هوأل.
 متولعج ا ًالاأل المتعؤءج لولمستمًاأل الماؤيج االداليج اا ووًاأل االتفًغ العؤم .
 متولعج أومول التكًتوًيج لؤ نج الع عوأل الثءوفيج اتنفيذ عًاًاتهو.
 متولعج ا ًالاأل ال وتج لولما اووأل العومج اال اا ز
 متولعج ا ًالاأل ال وتج لودتوتذم الزا ًيس اتً متتاءوتهم اتفًهم.
 متولعييج ا ييًالاأل المتعؤءييج لإو يييول اد ييوزاأل الدًاتيييج االلعثيييوأل العؤميييج االمهييوم العمؤييييج
االزيوًاأل العؤميج لؤ وً .
 -3/3/1مدير إدارة المكتبات
الختصاصات والمسئوليات
 متولعج تنفيذ العومؤيس لو داًم لألومول اتا يههم اا شًا وؤيهم.
 متولعج ى ًالاأل علال الهدايو اتاًيً ولوأل شكً لمس أهداهو.
 تءديم ا عتًااوأل ال زمج لت عم أتلوس الءتاً فم العمل.
 متولعج اتيونج مءتنيوأل المكتلج ات ؤيدهو اتًميمهو ات ديدهو.
 ا شييًا وؤييم ىوييداد ال ييج التيينايج لشييًال أاويييج المعؤامييوأل (كتييس داًيييوأل  ...اليي )
اتازيعهو.
 متولعج ت ميع ااتيو وأل أعتوم الكؤيج مس أاويج المعؤاموأل.
 متولعج ى ًالاأل شًال الكتس اا شتًاك فم الداًيوأل امتولعج ادوداد النوعتج.
 متولعج ىنشول ت أل عيد أاويج المعؤاموأل ا تم اداويج الااًدم.
 متولعج ا وداد الفن (تتني فهًتج اتفيج – فهًتج ما اويج).
 ا شتًاك فم أومول ل نج المكتلوأل اتنفيذ عًاًاتهو.
 -1/3/3/1رئيس قسم التزويد
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً ج اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 ىوداد عاا م لولنوشًيس لؤً اع ىليهو وند ى ًال ومؤيوأل التزايد.
 تءتيم ميزانيج شًال الكتس االمًا ع وؤم أعتوم الكؤيج امتولعج التً .
 ىوداد ال ج التنايج لشًال الكتس االمًا ع تاال مس المكتلوأل أا المعوًض .
 تءديم المءتًاوأل ال زمج لت عم أتلوس الءتاً فم العمل.
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متولعج تتؤيم ت أل متتنداأل التتؤم اتاًيً ماو ً فاص الم لاووأل.
متولعج تتؤيم الم لاووأل ال ديدم اتًتيلهو اىودادهو لؤءيد.
متولعج ا شتًاك فم الداًيوأل لؤمكتلج ااتتكمول ادوداد النوعتج منهو.
متولعج ىمتوك الت أل االءيد لهو ا تم الم لاووأل الااًدم.
متولعج ا ًالاأل الموليج االمتتنداأل ال وتج لشًال الم لاووأل.
متولعج ىوداد عاا م الم لاووأل الم تؤفج اىتداً أاامً التاًيد.
علال الهدايو اتءييمهو اا شًا وؤم تت يؤهو اشكً ال ونس الذ أهداهو.

 -2/3/3/1رئيس قسم الرسائل الجامعية
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفييذهم لألوميول الماكؤيج
لهم.
 متولعج ال دمج المكتليج ال وتج لولًتو ل ال ومعيج.
 ىتداً نشًم داًيج لليونوأل الًتو ل ال ديدم اتازيعهو وؤم ادعتوم العؤميج.
 تءديم المءتًاوأل ال زمج لت فم أتلوس الءتاً فم العمل.
 ا شًا وؤم عووج الًتو ل ال ومعيج اتًتيس ماتايوتهو وؤم ادًف االعنويج لهو.
 ا شًا وؤم ت أل عيد الًتو ل ال ومعيج.
 العمل وؤم تزايد المكتلج لولًتو ل ال ومعيج فم الت تتوأل المنوظًم وس ًي ا هدال.
 الءيوم لأومول التزايد اا وداد الفن اال دمج لؤًتو ل ال ومعيج.
 ا شًا وؤم فهًتج الًتو ل ال ومعيج (فهًتج اتفيج اما اويج).
 -3/3/3/1رئيس قسم الفهرسة والتصنيف
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.






متولعج تتني أاويج المعؤاموأل.
ىتداً نشًم ا وفوأل ال ديدم لولمكتلج اتازيعهو وؤم أعتوم الكؤيج.
ا شًا وؤم فهًتج مءتنيوأل المكتلج (فهًتج اتفيج اما اويج)
ىوداد الفهوًد التءؤيديج االما اويج لمءتنيوأل المكتلج.
تءديم ا عتًااوأل ال زمج لت فم أتلوس الءتاً فم العمل.

 -4/3/3/1رئيس قسم خدمة المكتبات
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 العمل وؤم م وللج المتتعيًيس لًد الكتس فم المااويد الماددم اات وذ ا ًالاأل اللديؤج.
 ا شًا وؤم أومول ا ووًم الدا ؤيج اال وً يج افءو م لمو تنص وؤيي اج المكتلج
 العمل وؤم تا يي الءًال امعوانتهم فم اتت دام الفهوًد التءؤيديج اا لكتًانيج.
 ا شًا وؤم ال ًد التنا لماتايوأل المكتلج
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تءديم ا عتًااوأل ال زمج لت فم أتلوس الءتاً فم العمل
متولعج ىتداً كشو تاؤيل لماتايوأل الداًيوأل
متولعج ى ًالاأل ت ؤيد اتًميم مءتنيوأل المكتلج االعنويج لهو اتيونتهو.
متولعج تءديم ال دمج المً عيج اىوداد ليوس داً يليس اًكج ا تتعوًم االمتًدديس وؤم عوويج
المًا ع.
متولعج ىوداد الءاا م الللؤيا ًافيج.

 -4/3/1رئيس قسم الدوريات والنشر
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 ا تتول لوللواثيس لتتؤم النت االمتتنداأل ال وتج لهم.
 ا شًا وؤم وًض اللااظ وؤم الم ؤد ا تتشوً لتاديد الماكميس المءتًايس.
 ىًتول العدد ىلم الم لعج امًا عج لًافوأل ال لووج.
 المشوًكج فم ا اتفوليوأل االندااأل االمستمًاأل ذاأل التؤج لء وع الدًاتوأل العؤيو.
 تتؤم اللااظ مس المًا عج النهو يج اىًتولهو ىلم اللواثيس ًال التعدي أل الم ؤالج.
 ا شًا وؤم ىوداد اتتموًاأل التاكيم وؤم ناا تًى
 متولعج تتؤيم اللااظ لؤماكميس امتولعج تءييمهم لهو ل أتلاويس.
 متولعج تتؤم اللااظ مس الماكميس افاص تءوًيًهم.
 متولعج ىًتول اللااظ الم وزم ىلم المًا عج الؤبايج.
 4/3/1مدير إدارة المعامل اللغوية
الختصاصات والمسئوليات
 ا شتًاك ف ل وس المموًتوأل ال وتج ليود هزم التياتيج االمً ييج ادًاتيج العيًاض الفنييج
اومل التءوًيً ال زمج لهو.
 متولعج أومول التيونج ال زمج ل ميع اد هزم التاتيج االمً يج اموكينوأل التتايً لولكؤيج.
 ا شًا وؤم تشبيل المعومل الؤبايج مس ايظ العًض ال ا االمً .
 ا شًا وؤم تتايً المستمًاأل االماو ًاأل العؤميج لؤتودم الزا ًيس.
 ا شًا وؤم تشبيل اد هزم لءووج المستمًاأل (اذلك لولتنواس مع الزم ل).
 ا شييًا وؤييم متولعييج اىت ي س اتيييونج أ هييزم الااييداأل ا ذاويييج اتشييبيل أ هييزم العييًض
المً لءوووأل الماو ًاأل.
 – 1/4/1مدير وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا الملوشً وؤم العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج أومولهم.
 متولعج تنفيذ اللًامج االداًاأل التدًيليج لتعؤيم الؤبوأل اىتءونهو.
 ىوداد لًامج تتاي أنش ج الاادم.
 ىوداد لًامج ىتءوس الؤبج ا ن ؤيزيج اا و س ونهو.
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ا شًا الفن االمول اا داً وؤم كوفج أوميول الاايدم اىليًام العءياد ميع البييً فيم ايداد
تؤ وتي الموليج.
تتًي كوفج ش اس الاادم افءيو م لؤءياانيس االؤياا م اعيًاًاأل م ؤيد ا داًم اميو يفياض فييي
مس علل ً يد م ؤد ا داًم.
تءديم تءًيً داً وس نشو الاادم لم ؤد ا داًم لؤمنوعشج
ا شًا وؤم تءديم ا تتشوًاأل الفنيج االعؤميج فم م ول ومل الاادم.
تءيييديم ا عتًاايييوأل ال زميييج لت يييايً اددال اتنمييييج ميييااًد الاايييدم ازييييودم أنشييي تهو اتفعييييل
لًام هو.
تنتي ادومول اادنش ج مع ً يد م ؤد ىداًم الاادم اتنظيم الندااأل االمستمًاأل ال وتيج
لهو.

 ً -2/3/3يد عتم ش اس المًاكز االااداأل ذاأل ال ولع ال وص
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا الملوشً وؤ العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 متولعج تعؤيموأل أا الءًاًاأل الت تت ذ ف ا تموووأل م ؤد ا داًم.
 كتولج المًات أل ال وتج لمديً الاادم.
 الًد وؤ كوفج ا تتفتوًاأل الت ت ص الاادم.
 متولعج ى ًالاأل وتموداأل ال زمج دومول التً مج مس تاعيعوأل اأ توم اغيًهو.
 -3/4/1رئيس وحدة شئون مشروعات البيئة وخدمة المجتمع
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفييذهم لألوميول الماكؤيج
لهم.
الًامج التدًيس المهن االفن لؤ مهاً.
 ا ع
الت تاء داً الكؤيج فم دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
 ىوداد اتنفيذ اللًامج اال
اليًامج لو شيتًاك ميع ال هيوأل المعنييج اال وتيج لشي اس دميج الم تميع اتنمييج
 ا ع
اللي ج
 متولعج ادومول ال وتج ل دميج الم تميع اتنمييج اللي يج االتأكيد ميس ىن وزهيو فيم الاعيأل المايدد
اىل غ الًستول لمو عد يا د مس معاعوأل اأتلولهو اكيفيج اؤهو.
اللًامج التدًيليج.
 متولعج تنفيذ
 تاديييد ادتييد الما يياويج لتءييييم اللييًامج التدًيليييج ا ييً تءييييم الداًتيييس فييم كييل لًنييومج
تدًيل ي ص ش اس دمج اللي ج اتنميج الم تمع.
اللااظ الت ليءيج الت تنفيذ لاتيوس هيوأل وً ييج االماافءيج وؤيهيو امتولعيج ميو
 دًاتج
يتم منهو اتءديم تءوًيً داًيج ونهو لم ؤد ش اس اللي ج ا دمج الم تمع.
 تالم أمونج ل نج ش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج اادومول المًتل ج لهو.
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الًامج ومل ااداأل الكؤيج الت تءدم دموأل لبيً ال س.
المشوًكج فم ىوداد
معوانييج المت تتيييس فييم ا ييع اللييًامج التدًيليييج التيي ت ييمنتهو ييج التييدًيس المتييتمً
االتاايؤ االمهن االفن .
متولعج ادومول الموليج ال وتج لإ ًال اللااظ.
المشوًكج فم ادنش ج ال وتج لعءد المستمًاأل االندااأل لهذا الشأس
متولعج تنفيذ عًاًاأل الم ؤد ادوؤم لؤ ومعوأل ام ؤيد ال ومعيج ال نيج شي اس دميج الم تميع
اتنميج اللي ج
ىويييداد مشيييًاووأل ماازنيييج اللاييياظ فيييم يييال مءتًايييوأل م يييولد ادعتيييوم وميييو ليييديهو ميييس
مشًاووأل لاثيج ذاأل أهدا ماددم.

 -4/4/1مدير وحدة إدارة األزمات والكوارث
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم .
 ىوداد تءًيً تنا وس ادزموأل االكااًظ الت تاا ههو الكؤيج.
 تكايس فً داًم ادزموأل ازيودم دً ج اتتعداد الكؤيج لماا هتهو.
اادم ىداًم ادزميوأل االكيااًظ اات يوذ الءيًاًاأل الاعو ييج لت نيس اعاوهيو االايد
 ا ع
مس تأثيًهو.
 دًاتج ادزموأل ااتت ص الدًاد المتتفودم امعول تهو.
 وءد الندااأل االمستمًاأل العؤميج فم م ول ىداًم ادزموأل االكااًظ.
 وءييد اللييًامج التدًيليييج ااًل العمييل لتنميييج المعييوً
الاعويج منهو امنع اعاوهو.
االكااًظ اىوداد

االمهييوًاأل ال وتييج لييولتنلس لودزمييوأل

 -5/4/1مدير المركز الطبي
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم اد لول العومؤيس لولمًكز اتا يههم امتولعج أومولهم الماكؤج لهم.
 متولعج الكش ال ل وؤم ال س ال دد.
 متولعج تً الع المداس لتذكًم الع المءتًس مس المًكز ال ل .
 متولعج تً الع الشهً دتاوس ادمًاض المزمنج (ال ب التكً  ...ال ).
 ت هيز غً العزل لولكؤيج اتاايل الاو أل المشتلي فيهو لؤمتتشفم.
 تاايل أتاوس ادمًاض المزمنج ىلم اد تو لعمل الفااتوأل ال زمج.
 متولعج أومول الاعويج د ادمًاض المعديج.
 متولعج ال دمج ال ليج الت تءدمهو ويودم ادتنوس لؤ س.
 ىتعو الاو أل ال وً ج اتاايؤهو ىلم متتشفم ال ؤلج.
 تءديم ا عتًااوأل ال وتج لت ايً نظوم و ال س.
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ال

س المً م اات

الع

لهم اتاايؤهم غؤم متتشفم ال ؤليج ىذا

ا شًا وؤم و
اتتدوأل الاولج.
تءديم ال دموأل ال ليج أثنول ا متاونوأل االمتولءوأل الًيو يج.
ىلءول الماو ًاأل لتاويج كل العومؤيس اال س ل ً الاعويج مس ادمًاض.
المشيييوًكج فيييم الامييي أل الءامييييج لت عييييم ال ييي س افءيييأ م ل يييج ازاًم التييياج لولتعيييواس ميييع
ال ومعج.

 -6/4/1مدير وحدة متابعة الخريجين
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 متولعج ااتيو وأل تا العمل امد ىداًم الكؤيج اادعتوم العؤميج لهو.
 ا شًا وؤم ىنشول عوودم ليونوأل وتج لول ًي يس مس ميع أعتوم الكؤيج.
 ا شًا وؤم فتم عنااأل اتتول ليس الكؤيج اكوفج مستتوأل الم تمع الميدن اهي وتيي لتاظيي
ال ًي يس.
 ا شًا وؤم مؤتءم التاظي الذ تعءده الكؤيج.
 المشوًكج فم مؤتءيوأل التاظي الت تعءدهو ال ومعج.
 تتميم ا تتليونوأل ال وتج لتاظي ال ًي يس.
 ا شًا وؤ ت ميع ا تتليونوأل مس ال ًي يس امستتوأل اهي وأل التاظي .
 -7/3/3مديً اادم التاج االت مج المهنيج
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤ العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الممؤاكج لهم .
 ا شًا وؤ تنفيذ ج ت مج المنشأم مس نوايج التيونج ( كهًلول تلوكج ن وًم ادهونوأل
اأً يوأل).
 العمل وؤ ت هيً ال زانوأل لتفج داًيج. العمل وؤ تب يج الؤااوأل الكهًلو يج. التأكد مس ا اد و موأل ىًشوديج لت لم الهًاس االتأكد مس ت مج اتت دامهو. التأكد مس أومول النظوفج مس نظوفج ادً يوأل االاموموأل لولم هًاأل. -8/3/3مديً اادم الدفوع المدن
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤ العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الممؤاكج لهم .
 ا شًا وؤ تأميس المنشأم اامويتهو مس الاًي وس ًي :
 المًاً الداً وؤ الكؤيج اكتولج التءوًيً االم اظوأل. المًاً الداً وؤ فويوأل الاًي امتولعج تيونتهو.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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الميوه ال وص لولاًي امتولعج زاس الميوه ال وص لولاًي .
 المًاً الداً وؤ التنتي مع ىداًم الكؤيج اىداًم الدفوع المدن لول ومعج لعمل داًاأل تدًيليج اتاويج لؤماظفيسلول كؤيج اذلك لتدًيلهم وؤ أومول الاًي اا تعوفوأل اداليج اعد تل اتم ومل داًاأل مس علل
 -6/1أمين الكلية
الختصاصات والمسئوليات
 اعتييًاس ال يي الت ي تكفييل اتييس تيييً العمييل لولكؤيييج اىتييداً الءييًاًاأل الت ي تكفييل تاءييي
ادهدا المًتامج ا ل الًعولج وؤم تنفيذ هذه الءًاًاأل.
 الافيييوظ وؤيييم كوفيييج الاثيييو االمتيييتنداأل االمؤفيييوأل ال وتيييج لولعيييومؤيس اكيييذلك أو يييول هي يييج
التدًيد.
 ا شًا وؤم ا داًاأل التولعج لي لولكؤيج االت يتالم ً وتتهو.
 وييًض الما يياووأل امتولعييج تييداً الءيياانيس االؤيياا م االتعؤيمييوأل المتعؤءييج لنشييو الكؤيييج
الش اس العومؤيس.
 ا ع التءوًيً التنايج لؤعومؤيس لعد أ ذ ًأى الًستول الملوشًيس لهم.
 مًا عج النتو ج ا موليج ام هاداأل ا داًم العومج اىلدال الم اظوأل التي ميس شيأنهو تاتييس
ً العمل ات ايًهو.
 تنفيذ الءاانيس االؤاا م الت تتدً مس التؤ وأل الم تتج.
 ىوداد الما اووأل الم ؤاس وً هو وؤيم م ؤيد الكؤييج اادعتيوم االؤ يوس الم تؤفيج امتولعيج
عًاًاتهو.
 وءد ا تموووأل الداًيج مع الًستول االمتي اليس امنوعشيج يااأل العميل امشيك تي االعميل
وؤم اؤهو.
 ا شًا وؤم تشكيل الؤ وس الفنيج لولكؤيج.
 ىتداً الءًاًاأل التنظيميج لؤعمل امتولعج تنفيذهو.
 -1/6/1مدير إدارة المشتريات والمخازن
الختصاصات والمسئوليات
 ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج
 متولعج ومؤيج التً الم زنم اتتؤم المًت عوأل اى ًالاأل التكهيس.
 العمل وؤم تافيً ادتنو لولم يوزس ااتيت دام يً الت يزيس المنوتيلج لكيل تين امتولعيج
ادًتدم الاا س تاافًهو فم الم وزس
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 الافوظ وؤم ت ل مونوأل أتاوس العهد اا شًا وؤم افظ اليدفوتً التي تايددهو الءياانيس
االؤاا م امًاووم تم النتلج المءًًم وؤم لوع وهدتهم.
 ا شًا وؤم ىوداد المءويتوأل التنايج.
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تييالم متي اليج ميييع ادومييول المشييوً ىليهييو لولنتييلج ل وتمييوداأل اادميياال التي تا ييع تاييأل
تتً الكؤيج فم اداد التعؤيموأل االؤاا م
التاعيع وؤم اللًيد التودً ااوتمود المذكًاأل فم اداد ا تتوتي.
متولعج ى ًالاأل المزايداأل اتأ يً المءوت الت تءع فم ن و الكؤيج.
متولعج ى ًالاأل ال ًد التنا االداً .
ات وذ ى ًالاأل ال تم فم اولج كتً أا فءد أتنو فم العهد اتالم ا ًالاأل المتعؤءج لهو.
مًا عج ادتنو الم ؤاس شًاسهو ماؤيو م أا وس ًي ا تتيًاد.
ا شًا وؤم ىوداد ومؤيوأل تاًيً ال ؤلوأل ال وتج لودتنو
متولعج ى ًالاأل التاًيد اناويج ادتنو الماًدم ام ولءتهو لؤشًا االمااتفوأل.

 -1/1/6/1رئيس قسم المشتريات
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 ىمتيوك التي أل ال زميج لؤمليولغ المدفاويج مءيدمو م ويس مشيتًيوأل اليدفع ويس ا تيت م امتولعييج
تاًيد ادتنو ال وتج لهم.
 دًاتج الما اووأل الت تتتل لولمشتًيوأل اىلدال الًأ .
 ىمتوك ت ل عيد التأمينوأل وؤيم المشيتًيوأل نءيدام أا ل يوس يموس امتولعيج اتيتيفول التأمينيوأل
(التدا يج – نهو يج)
 ات يوذ ى يًالاأل اتيتيفول متيتنداأل تييداًك ادتينو امًا عتهيو اتاًييً اتيتموًم التييً أا
التتايج ال زمج.
 ات وذ ا ًالاأل ال زمج لشأس ال ًا س المتتء عج مس الماًديس وس المشتًيوأل.
 العمل وؤم تاًيد ادتنو المتعوعد وؤيهو اات وذ ا يًالاأل ال زميج نايا الم ولليج فيم اوليج
التءتيً أا التأ يً أا لاازم التاًيد.
 ا شًا وؤم أومول الءتم اىتداً التعؤيميوأل ال زميج اتاعييع المكوتليوأل التيودًم ميس الءتيم
اتا يي المكوتلوأل الااًدم
 ىمتوك ت أل ا وتموداأل المت تتج لؤمشتًيوأل.
 تداًك ميع ااتيو وأل الكؤيج تاال لمنوعتوأل وومج أا مادادم.
 ىمتوك ت أل عيد الماًديس.
 -2/1/6/1رئيس قسم المخازن
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفييذهم لألوميول الماكؤيج
لهم.
 ىوداد المءويتوأل لألتنو الم ؤاس تداًكهو.
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الما ييادم لولم ييوزس ا ؤييس تييداًكهو ونييد اتييالهو لؤاييد اددن يم أا

متولعييج أًتييدم ادتيينو
نفودهو.
ىمتوك دفوتً اتولوأل الم وزس امتولعج الءيد لهو.
ىمتوك دفتً العهد الموليج امتولعج كشا الاًكج الداًيج ال وتج امتولعج م ولءتهو.
ىتموم ى ًالاأل نءل العهدم
الءيوم لعمؤيوأل ال ًد دًلوس العهد لؤتأكد مس ًد مو لم يتم ًده
ىمتوك ت ل لأتمول أًلوس العهد اات وذ ى ًالاأل ؤس تم ال موس ال زم منهو.
التً يص لتً أتنو مس الم وزس
ا شتًاك فم ل وس ال ًد التنا االداً .
ىمتوك مؤفوأل دًلوس العهد الش تيج.
ى ًال عيد ادتنو المنتًفج مس ال وزس لتفج وهدم ش تيج أا فًويج
الءيوم لإ ًالاأل تكهيس ادتنو المتتبنم ونهو اليعهو.
تتؤم ادتنو المشتًاه افاتهو اى وفتهو االتً منهو.
ات وذ ا ًالاأل ال زمج لافظ ادتنو اتًتيلهو االافوظ وؤيهو مس التؤ .
ىمتوك دفوتً وهدم الم زس لءيد ادتنو المنتًفج االااًدم.
ات وذ ى ًالاأل ا وفج لألتنو الااًدم االمنتًفج.

 -2/6/1مدير إدارة الحسابات والمراجعة
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم التءتيموأل التنظيميج اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 متولعييج ميييع ادومييول االلايياظ ال وتييج لولشي اس الموليييج اتنفيييذهو لءييو لألاكييوم الموليييج فييم
المااويد المنوتلج ااوتمودهو.
 الءيوم لتً ا تتاءوعوأل اعيد التتايوأل لعد مًا عتهو ا اوتمودهو لمعًفج هيج ا تتيوص
وًاأل ونهو لؤلنك المتتا التً وؤيي.
اتاًيً الشيكوأل اومل ا
 مًا عج مييع كشيافوأل التيً المتياالج شييكوتهو وؤيم منيداس التيً أا التازييع لؤتأكيد
مس تتؤم كل متتا تتاءوعي أا تاًيد عيمتي لؤ زينج.
 متولعج تاتييل ا ييًاداأل امًا عيج عو ميج المتاتي أل امًاعليج تيداد أًتيدم اللنيك اى يًال
التتايج ال وتج لهو امًا عج دفوتً المتات أل لعد ا نتهول مس اتتيفو هو االتأشيً وؤيهو.
 م ولءج ا تتموًاأل التي تءيدم ويس مكوفيآأل التتيايم ال يوص لو متاونيوأل وؤيم ميااًد التينج
اااتتييوس المييااًد المتييتاءج فييم ييال مييو تء ييم لييي ال اييج التنفيذيييج لؤ ومعييوأل االءييًاًاأل
المنظمج لذلك.
م
 اتت ًا لااع الاتولوأل الاتيي ج شيهًيو ليداس تتيايج أا تيداد أا تيً اى يوً ال هيوأل
الم تتيج المتاييًى ونهييو االعمييل وؤيم تتييايتهو امًاعلييج وييدم تيءا ا لتزامييوأل النوشي ج وييس
ولوأل ال موس.
 متولعج المًا عج الشهًيج لؤاادم الاتوليج لولكؤيج.
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ى ًال الت وازاأل الم تؤفج لؤلناد ا ؤس زيودم ا وتموداأل ميس ال ومعيج اكيذلك ؤيس ا ًتليو
لولنتلج لؤلناد الممتاكج لمعًفج ال ومعج.
متولعج تنفيذ الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل الموليج.
ىمتوك دفتً الياميج العومج ااتت ًا الاتلج الياميج اكذلك تو ً الءيد لؤاتيولوأل تياال كونيأل
ى موليج أم ىي وايج.
تمثيل الاتولوأل فم ل وس فتم مظوًي المنوعتوأل امًاعلج تتؤيم التأمينوأل الت تءدم فيهو.
متولعج مًا عج كشا اللنك االاتولوأل ال وًيج اومل التتايوأل ال زمج لهو.
متولعج مًا عج ميع اتتموًاأل التً ال وتج لولمتًافوأل العومج اا تتثموًيج.
مًا عيييج كوفيييج المتيييتنداأل امًا عيييج المعوشيييوأل اا وونيييوأل اكوفيييج أنيييااع المكوفيييآأل اىمتيييوك
الت أل ال وتج لذلك.
ىمتوك دفتً ا ًتلو دلااس الماازنيج ال وًييج اا تيتثموًيج االتأشييً لتيموس اللنيد فيم ايداد
ا وتموداأل.
ا ًتلو لولملولغ لدفوتً ا ًتلو وأل لول تم مس ااعع متتنداأل التً االتتايج.
ىوداد الليوس الشهً االًلع تنا تاال لؤملولغ المًتل ج أا المنتًفج.
ىمتوك ت أل الاظو لؤعومؤيس االعمول اتس م ماوتهم الناويج.
ىمتوك ت أل لؤتودم أو ول هي ج التدًيد امعوانيهم .

 -1/2/6/1رئيس قسم الحسابات
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
 متولعييج أومييول التتييايوأل ال وتييج لولم وللييوأل الييااًدم اات ييوذ ى ييًالاأل التييً ىذا تًتييس
تً الملولغ.
 الءيوم لتً الم وللوأل اا تتاءوعوأل اعيد التتيايوأل لعيد مًا عتهيو ااوتمودهيو لمعًفيج هيج
وًاأل لكل مس اللنك االمتتا .
ا تتوص اتاًيً الشيكوأل اومل ا
 اتت ًا لااع الاتولوأل الاتيي ج شيهًيو م ليداس تتيايج أا تيداد أا تيً اى يوً ال هيوأل
الم تتج.
 ى ييًال الت ييوازاأل الم تؤفييج لؤلنيياد ا ؤييس زيييودم ا وتمييوداأل مييس ال ومعييج ا ؤييس ا ًتلييو
لولنتلج لؤلناد الممتاكج لمعًفج ال ومعج.
 ىمتوك ت أل لؤتودم أو ول هي ج التدًيد االاظو المعوانج لهم.
 ت ميع مااد مشًاع الماازنج مس ادعتوم االااداأل ا داًيج الم تؤفج اتلايلهو اوً هو وؤيم
م ؤد الكؤيج.
 ىوداد الليوس الشهً االًلع تنا تاال لؤملولغ المًتل ج أا المنتًفج .
 مًا عج كشافوأل اللنك االاتولوأل ال وًيج اومل التتايوأل ال زمج.
 ى ًال التتايوأل ال وتج لول تم وؤم المتًافوأل ا وفيج ىليم اتيوس يوًى دا نييس تايأل
التتايج اغيً ذلك ممو تب يي تنفيذ الؤاا م الموليج المعمال لهو.
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ىمتوك دفتً الياميج العومج ااتت ًا الاتلج الياميج اكذلك تو ً الءيد لؤاتيولوأل تياال كونيأل
ى موليج أا تفتيؤيج أا ىي وايج.
مًاعلج تاتيل ا يًاداأل امًا عيج عو ميج المتاتي أل امًاعليج تيداد أًتيدم اتيوس النءدييج
اى ًال التتايج ال وتج امًا عج دفوتً المتات أل لعد ا نتهول مس التأشيً وؤيهو.
ا شًا وؤم ىمتوك ت أل الاظو لؤعومؤيس االعمول اتس م ماوتهم.
ا ًتلو لولملولغ لدفوتً ا ًتلو وأل ا تم الملولغ مس ااعع متتنداأل التً االتتايج.

 -2/2/6/1رئيس قسم المراجعة
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذ أومولهم.
 المًا عج الشهًيج لؤاادم الاتوليج لولكؤيج.
 مًا عيييج مييييع كشيييا التيييً وؤيييم منيييداس التيييً أا التازييييع لعيييد اوتميييود التيييً
ااتتيفول التاكي أل االتأكد مس أنهو تم تًفهو وس ًي الماظ الم تص.
 مًا عج ميع اتتموًاأل التً ال وتج لولمتًافوأل العومج اا تتثموًيج.
 متولعج مييع ادوميول االلاياظ ال وتيج لولشي اس المولييج اتنفييذهو لءيو م لألاكيوم االؤياا م فيم
المااويد المنوتلج ااوتمودهو مس التؤ ج الم تتج .
 متولعج المنوعتوأل الموليج الااًدم لولكؤيج.
 مًا عج المعوشوأل اا وونوأل االمكوفآأل فم ال اداامً التم تتدً فم هذا الشأس.
 تمثيل الاتولوأل فم ل وس فتم مظوًي المنوعتوأل امًاعلج تتؤيم التأمينوأل
 متولعج تنفيذ أاكوم الاا م الش اس الموليج امًا عج المتتنداأل مًا عج كومؤج.
 م ولءج ا تتموًاأل الت تءدم وس مكوفآأل التتايم وؤم مااًد التنج الموليج اااتتوس المليولغ
المتتاءج فم ال مو تء م لي ال اج التنفيذيج.
 -3/2/6/1رئيس قسم الخزينة
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول
 تتؤم ا يًاداأل النءديج اتاًيدهو ىلم المتً الم تص افءو م لؤتعؤيموأل االءاانيس االؤاا م
 ى ًالاأل التً مس التؤفج المسعتج الت تتً لوتم أميس ال زينج

 صرررف المعاشررات والمرتبررات والمكافرر ت الترري تسررحب قيمتهررا بشرريل مررن الكليررة وتوعيعهررا علرر
مستحقيها.

 تً مكوفآأل التفا لؤ س
 الءيوم لليع ال االع االدمبوأل االشهوداأل لؤ ؤلج.
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 متولعج ى يًال التيً ميس التيؤ المتيتديمج لؤكؤييج اىمتيوك التي ل ال يوص لهيو ما ياو م ليي
تازيع المنتً وؤم اللناد الم تؤفج اتس الميزانيج.
 -3/6/1مدير إدارة الشئون اإلدارية
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول
 تنفيذ ميع الءًاًاأل الت تتتل لتعديل المًتلوأل
 ىوداد اتتموًاأل المكوفآأل اا متاونوأل لؤعومؤيس
 الءيوم لإ ًالاأل اد وزاأل لأنااوهو (مًافءج زا ًوويج فل ال )...
 افظ المؤفوأل الفًويج لؤعومؤيس
 متولعج تنفيذ الؤاا م االءاانيس االءًاًاأل اىل غهو لؤ هوأل الم تتج
 ات وذ ى ًالاأل منم اد وزاأل لأنااوهو اىمتوك ت تهو.
 ى ًال التتايوأل اتاًيً كشا المًتلوأل االمكوفآأل لؤعومؤيس
 اتتيفول مفًداأل المًتلوأل الت تءدم لمتؤاج ال ًا س
 ىوداد ا اتو يوأل االليونوأل ال وتج لولعومؤيس.
 ات وذ ى ًالاأل تنفيذ عًاًاأل تاعيع ال زالاأل.
 الءيوم لإ ًالاأل النءل االندس اا ووًم االكتولج ل هوأل ا تتوص.
 الءيوم لإ ًالاأل ىنهول ال دمج د تلس مس ادتلوس الءونانيج.
 تنفيذ ادومول المتعؤءج لولتفً لؤ وً ل ميع أنااوهو.
 -1/3/6/1رئيس قسم شئون العاملين
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج أومولهم
 ا شًا وؤم ى ًالاأل ىنهول ال دمج د تلس مس ادتلوس الءونانيج
 متولعج ى ًال ش اس الت نيد االتكؤي لؤعومؤيس
 ا شًا وؤم ا ًالاأل ال وتج ل ميع أنااع التتايوأل.
 متولعج ىمتوك ت أل ميزانيج الاظو االت أل الفًويج لؤعومؤيس .
 ا شًا وؤم افظ المؤفوأل الفًويج لؤعومؤيس
 متولعج تنفيذ الؤاا م االءاانيس االمنشاًاأل االءًاًاأل ال وتج لولعومؤيس ات ليءهو.
 ا شًا وؤم ى ًالاأل النءل االندس اا ووًم.
 متولعج أومول التعيينوأل لؤاظو الت تتيج االفنيج لؤعومؤيس
 متولعج ى ًالاأل تنفيذ الءًاًاأل اتاعيع ال زالاأل
 ى ًالاأل منم اد وزاأل اىمتوك ت أل اد وزاأل لؤعومؤيس
 تاًيً كشا المًتلوأل االمنم االمكوفآأل امًاعلج ىمتوك ت تهو.
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 – 2/3/6/1رئيس قسم االستحقاقات
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول
 مًا عج تتايج المًتلوأل اتنفيذ اداكوم الءونانيج االتظؤموأل ا داًيج مس النوايج الاتوليج.
 ىوداد المذكًاأل االليونوأل الت تتتل لش اس ا تتاءوعوأل
 تنفيذ التأشيًاأل لتي أل ا تيتاءوعوأل االتعيدي أل التي تتيدً لهيو عيًاًاأل ىداًييج أا تأديلييج
ممو تنص وؤيي الءاانيس االؤاا م فيمو يتعؤ لولعمل.
 تنفيذ التعؤيموأل االنظم ال وتج لولءيد فم ت أل المًتلوأل االمكوفآأل.
 ىوداد التتايوأل التنايج لؤمكوفآأل.
 -3/3/6/1رئيس قسم شئون أعضاء هيئة التدريس
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 متولعج ى ًالاأل تعييس أو ول هي ج التدًيد
 ات وذ ى ًالاأل الماافءج وؤم ا و س وس الاظو ال وليج لنول وؤم ؤس ادعتوم
 تؤءييم ماافءييج ال ومعييج وؤييم التعييييس اىوييداد اداامييً التنفيذيييج اىل غهييو ىلييم ادعتييوم العؤميييج
المت تتج اىداًاأل ا تتاءوعوأل لتً متتاءوتهم.
 تييالم أومييول تزايييد أو ييول هي ييج التييدًيد لمييو يفيييد أنهييم أتييوتذم متفًغيياس اىل ي غ ادعتييوم
الم تتج وند ندلهم أا تفًهم أا اشتًاكهم فم الؤ وس الم تتج.
 ىمتوك ت أل اد وزاأل اا ووًاأل.
 ى ًالاأل اتتيفول أو ول هي يج التيدًيد ونيد لؤياغهم تيس المعيول لنهوييج العيوم الدًاتي لءيو
لؤءاانيس
 ى ًالاأل نءل أو ول هي ج التدًيد.
 ىمتيييوك التييي أل ال وتيييج لودتيييوتذم المتفيييًغيس ات تتيييوتهم لودعتيييوم الم تؤفيييج امًاويييوم
الت ديد ال زم لهم وند انتهول المدم .
 ىوداد مذكًم وًض أا تءييم ادتوتذم المتفًغيس اىل غهو ليدداًم العوميج لشي اس أو يول هي يج
التدًيد لول ومعج لؤماافءج وؤم التعييس.
 تؤءم مءتًاوأل ادعتوم اىوداد مذكًاأل لعً هو وؤم م ؤد الكؤيج
 تنفيذ ادومول المتعؤءج لولتفً ىلم ال وً ل ميع أنااوهو.
 التتًيم لمزاالج المهنج فم غيً أاعوأل العمل الًتميج.
 تؤءم اداكوم الء و يج فم الدوواى اات وذ ى ًالاأل تنفيذهو.
 الءيوم لإ ًالاأل النءل االندس اا ووًم دو ول هي ج التدًيد امعوانيهم.
 تنفيذ الؤاا م االءاانيس االمنشاًاأل االءًاًاأل ال وتج لأو ول هي ج التدًيد
 متولعج أومول التعيينوأل دو ول هي ج التدًيد اادتوتذم المتفًغيس اغيً المتفًغيس.
 مًا عج التتايوأل ال وتج لأو ول هي ج التدًيد
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 اتتتداً عًاًاأل ًفع اتم التودم المنءاليس ىلم هوأل وً ال ومعج
 اتتتداً الءًاًاأل التنفيذيج لم ؤد ال ومعج فيمو يتعؤ لأو ول هي ج التدًيد
 ات وذ ى ًالاأل منم اد وزاأل لأنااوهو دو ول هي ج التدًيد امعوانيهم.
 -4/3/6/1رئيس قسم شئون المقر
الختصاصات والمسئوليات
 ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول
 نءل المكوتيس ميس مكيوس آل يً انءيل اددااأل االمهميوأل ال زميج دوميول التييونج االيديكاًاأل
مس الم وزس ىلم ماعع العمل.
 ىوداد ادشكول الفنيج المنوتلج لاا هوأل الملون ف المنوتلوأل الءاميج.









ا شًا وؤم المظهً العوم اال وً لملون الكؤيج ليكاس وؤم الا ي ال
ىوداد الاتو ل لت ميل الملون ات ديد مدا ل الملون لولكؤيج
التاء مس نظوفج الملنم ا ًعوتي امًافءي االمفًاشوأل اادثوظ...
تنظيم المعؤاموأل االليونوأل افهًتتهو اتاديثهو.
تتميم نظوم تازيع ا ولم دا ل الكؤيج اا شًا وؤم تنفيذهو.
لتًشيد ا تته ك
التاءي مس ا تت دام ادمثل لؤميوه االكهًلول اا ع
المًاً الداً وؤم مًاف الملون اىوداد تءًيً وس اولتهو اكيفيج تيونتهو
متولعج تيونج الملون دا ؤيو ا وً يو م مس ميوه اكهًلول انظوفج.

 -5/3/6/1رئيس قسم الخدمات اإلدارية
الختصاصات والمسئوليات













ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج ىن وزهم لألومول.
مًا عج م وللوأل ا نوًم االبوز االميوه االتؤيفانوأل اىمتوك الت أل االاتولوأل ال وتيج لهيو
اتاًيً اتتموًاأل لتًفهو.
ا شًا وؤم العومؤيس لولنظوفج اال دمج اتًتيس نالوأل ومؤهم.
ا شًا وؤم مًاف الكؤيج االمءوت امًاعلج تنفيذ شًا العءاد
ىمتوك دفتً تاعيع المنتدليس لؤتدًيد
تتؤم اللًيد االمكوتلوأل الااًدم اعيدهو لدفوتً الااًد اتتؤيمهو لأل هزم الم تتيج لعيد وً يهو
وؤم أميس الكؤيج
تتؤم وهدم االع اللًيد االت ؤيص وؤم المكوتلوأل لول وً اتازيعي.
ا شًا وؤم تشبيل اتو ل النءل ال وتج لولكؤيج اتيونتهو.
ا شًا وؤم ا و نوأل اتًتيلهو فم الؤااوأل اا و س وس الماو ًاأل االندااأل
ا شًا وؤم ا اً العومؤيس لولكؤيج اانتًافهم.
تؤءم الكتس الداًيج االمنشاًاأل اتازيعهو وؤم أعتوم الكؤيج.
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 -6/3/6/1مدير إدارة العالقات العامة
الختصاصات والمسئوليات



















تا يي العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم امتولعتهم.
متولعج تنفيذ اللًامج ال وتج الت تءام لتيدويم الع عيوأل لييس العيومؤيس ميس هيج الييس العيومؤيس
االكؤيج مس هج أ ًى.
ا شًا وؤم تنظيم المااتم الثءوفيج الًامج الكؤيج فم المنوتلوأل الم تؤفج.
تدويم الع عوأل ليس الكؤيج اغيًهو مس الكؤيوأل اد ًى وس ًي ىوداد لًامج مت اًم.
اتتءلول الافاد اد نليج أثنول زيوًتهو لؤكؤيج.
العمل وؤم ًل الكؤيج لاتو ل ا و م.
متولعج ىتداً االنشًاأل ا و ميج االم لاووأل .
ىوداد ادف م ا و ميج وس الكؤيج.
ا شًا وؤم ىوداد المستمًاأل االندااأل الت تعءد دا ل ا وً الكؤيج.
اتت ًا اازاأل تفً أو ول التدًيد اتأشيًاأل تفًهم.
تنظيم ًا أل امؤتءيوأل غويتهو تا يد الع عج ليس أو ول هي ج التدًيد االعومؤيس .
اتتءلول الماا نيس االًد وؤم اتتفتوًاتهم.
تذليل مو يتود العمل مس معاعوأل.
متولعج تؤءم الشكواى مس الماا نيس اماوالج ىي ود اؤال لهو اىل غهم لهو.
متولعج مو تتدًه اتو ل ا و م مس ما اووأل ت ص مشوكل المتعومؤيس.
تءديم ا عتًااوأل الت تتوود وؤم ت ايً متتاى ال دموأل العومج فم المستتج.
تازيع هدايو تذكوًيج وؤم ال يا ىس أمكس.

 -7/3/6/1مدير إدارة أمانة مجلس الكلية
الختصاصات والمسئوليات:











ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً ج اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم تشكيل أو ول م ؤد الكؤيج تنايو م.
تؤءم الما اووأل المعتمدم مس وميد الكؤيج االم ؤاس وً هو وؤم م ؤد الكؤيج.
ىوداد الما اووأل الت تعًض وؤم م ؤد الكؤيج.
ىوداد دال ادومول ال وص لو تموع م ؤد الكيج شهًيو م
تا يي الدوام لؤتودم أو ول م ؤد الكؤيج لا اً الم ؤد شهًيو م.
تيوغج ما ً عًاًاأل م ؤد الكؤيج وءس انعءود الم ؤد شهًيو م اافظهو لعد اوتمودهو.
متولعيييج ماو يييً م يييولد ادعتيييوم االؤ يييوس العؤمييييج شيييهًيو م اىويييداد الما ييياووأل الم تتيييج
لولعًض وؤم وميد الكؤيج
ىوداد المذكًاأل ال وتج لتً لدل ا اً م ؤد الكؤيج لؤتودم ادو ول.
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ثانياً
بطاقات وصف الوظائف
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اسم الوظيفة :عميد الكلية

الاا لوأل االمت اليوأل

























ي ع شوغل الاظيفج لدشًا العوم لً يد ال ومعج.
ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم ًتم التيوتج العومج لؤعمؤيج التعؤيمييج االلاياظ العؤمييج اتنظيمهيو اتنتييءهو لييس
ادعتوم الم تؤفج.
ا شًا وؤم ًتم ا وً العوم لنظوم العمل فم أعتوم الكؤيج اتءييم أدال هذه ادعتوم.
ا شًا وؤم تنظيم علال ال س فم الكؤيج اتاديد أودادهم .
ا شييًا وؤييم تنظيييم الييدًاد االماو ييًاأل االلايياظ االتمًينييوأل اأومييول ا متاونييوأل فييم
الكؤيج.
ا شًا وؤم منوعشج التءًيً التنا الذات لؤكؤيج اتءوًيً ادعتوم.
ا شًا وؤم تنظيم الش اس ا داًيج االموليج فم الكؤيج.
ا شًا وؤم ىوداد مشًاع ماازنج الكؤيج.
ا شًا وؤم متولعج تنفيذ التيوتج العومج االلااظ فم الكؤيج.
ا شًا وؤم تازيع ا وتموداأل الموليج وؤم ادعتوم.
ا شًا وؤم تاايل ال س انءل عيدهم مس الكؤيج اىليهو.
ا شًا وؤم عيد س الدًاتوأل العؤيو اتت يل ًتو ل المو تتيً االيدكتاًاه اتعيييس ل يوس
ً ول الاكم وؤم الًتو ل العؤميج.
ا شًا وؤم تازيع الدًاد االماو ًاأل االتمًينوأل العمؤيج.
ا شًا وؤم تاديد مااويد ا متاونوأل اا ع داالهو اتازيع أومولهيو اتعيييس ل يوس الاكيم
وؤم الممتانيس.
ا شًا وؤم اعتًاس منم الدً وأل االشهوداأل العؤميج االدلؤاموأل مس الكؤيج.
ا شًا وؤم التًشيم لؤلعثوأل االمنم ااد وزاأل الدًاتيج امكوفآأل التفًغ لؤدًاتوأل العؤيو.
ا شًا وؤم اعتًس تعييس أو ول هي ج التدًيد فم الكؤيج انءؤهم.
ا شًا وؤم ندس أو ول هي ج التدًيد مس الكؤيج اىليهو.
ا شًا وؤم التًشيم لؤمهموأل العؤميج اا ووًاأل اأ وزاأل التفًغ.
ا شًا وؤم ًوويج الش اس ا تموويج االًيو يج لؤ س.
ا شييًا وؤييم اعتييًس علييال تاايييل ال ييي س لييولفً ادالييم لاتييس ادايياال مييس الكؤييييوأل
المتنوظًم فم ال ومعوأل ال و عج لءوناس تنظيم ال ومعوأل.
ا شييًا وؤييم اعتييًاس علييال التلًوييوأل مييع مًاوييوم اكييم المييودم التييولعج مييس عييوناس تنظيييم
ال ومعوأل.
ا شييًا وؤييم عليييال تاايييل ال ييي س أا نءؤهييم أا عيييدهم ميييس كؤيييوأل غييييً تولعييج لؤ ومعيييوأل
ال و عج لهذا الءوناس.
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 ا شًا وؤم تتي يل ًتيو ل اليدكتاًاه ا المو تيتيً اتعيييس ل يوس الاكيم وؤيم هيذه الًتيو ل
اىلبول التت يل.
 المتو ل اد ًى الت يايؤهو ىليي م ؤد ال ومعج افءو لؤءوناس.
 يءييام العميييد لتنفيييذ عييًاًاأل م ؤييد الكؤيييج أا المعهييد ايلؤييغ ماو ييً ال ؤتييوأل ىلييم ً يييد
ال ومعج كمو يلؤبي الءًاًاأل ل ثمونيج أيوم ميس تيوًي تيداًهو ايلؤيغ الهي يوأل االتيؤ وأل
ال ومعيج الم تتج لولءًاًاأل الت ي س ىل غهو لهو.
 يءام العمييد لتتيًي أمياً الكؤييج اىداًم شي انهو ا داًييج االعؤمييج االمولييج ايكياس متي ا م
وس تنفيذ الءوناس.
 يءييدم العميييد لعييد العييًض وؤييم م ؤييد الكؤيييج تءًيييًام ىلييم ً يييد ال ومعييج فييم نهويييج كييل وييوم
يومع ويس شي اس الكؤييج العؤمييج االتعؤيمييج اا داًييج االمولييج ايت يمس هيذا التءًييً وً يو م
دا ي النشو فم الكؤيج امتتاى أدال العمل لهو اش اس الدًاتج اا متاونيوأل انتو هيو الييوس
العءلوأل الت اوتً أل التنفيذ اوًض المءتًاوأل الت تن ا وؤم الاؤال الم مج.
 لؤعميد أس يدوا ىلم ا تموع م ولد ادعتوم االؤ وس المشكؤج فيم الكؤييج أا المعهيد افءيو م داكيوم
هذا الءوناس كمو لي أس يعًض وؤيهو مو يًاه مس الما اووأل.
 ا شًا الفن وؤم:
 -1ل وس الممتانيس
 -3ل نج تؤءم الشكواى
 ا شًا ا داً وؤم:
 -7اك ل الكؤيج اأميس الكؤيج اًستول ادعتوم العؤميج
 -8ىداًم الع عوأل العومج ا دمج الماا نيس
 -9ىداًم أمونج م ؤد الكؤيج
-31اادم تكنالا يو المعؤاموأل
-33اادم تءايم اددال ا موس ال ادم
-32الااداأل ذاأل ال ولع ال وص لولكؤيج.
 الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
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اسم الوظيفة :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

الاا لوأل االمت اليوأل













ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لعميد الكؤيج.
معوانج العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج فيمو يتتل لأماً ال س اا متاونوأل االتدًيد.
ىداًم الش اس ال وتج لولدًاتج االتعؤيم لمًاؤج الؤيتوند.
دًاتييج مءتًاييوأل ادعتييوم فيي شييوس النييدس لؤتييدًيد اا متاونييوأل مييس ييوً الكؤيييج تا ييج
لعً هو وؤم م ؤد الكؤيج.
ا شًا وؤم متولعج تدًيد المءًًاأل الءاميج االتًليج العتكًيج ف الكؤيج.
ا شيًا وؤيم ًووييج الشي اس الًيو ييج اا تمووييج االثءوفييج االفنييج ميس ي ل كانيي ًا يدام
لألنش ج ال ليج.
ا شًا وؤم ش اس ال س الاافديس.
ىوداد مو يعًض وؤم المستمً العؤم التنا لؤكؤيج فيمو ي تي.
ا شًا وؤم:
 -3ل نج ش اس التعؤيم اال س.
 -2ل نج مًا عج ات ايً اللًامج االمءًًاأل.
ا شًا وؤم ا داًاأل التوليج:
 -3ىداًم ش اس التعؤيم اال س.
 -5ىداًم ش اس ال ًي يس.
 -6ىداًم ًوويج الشلوس.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
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اسم الوظيفة :وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

الاا لوأل االمت اليوأل













ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لعميد الكؤيج.
ا شًا وؤم ش اس النشً العؤم امتولعج تنفيذ التيوتج المًتامج فم هذا الشأس.
ي تص لش اس الدًاتوأل العؤيو االلااظ اتاثي الًاال مع الكؤيوأل االمعوهد المعنييج لوللايظ
العؤم ايكاس و اام فم م ؤد الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
ا شًا وؤم ا داًاأل االااداأل التوليج:
 -5ىداًم الدًاتوأل العؤيو اتدًيس المعيديس.
 -6ىداًم المكتلوأل
 -7ىداًم الع عوأل الثءوفيج االلااظ
معوانج العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج فيمو ي تص لش اس الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
ىوييداد مييو يعييًض فييم التءًيييً التيينا الييذات لؤكؤيييج فيمييو ي ييتص لشيي اس الدًاتييوأل العؤيييو
االلااظ.
ا شًا وؤم ش اس المكتلج.
ىوداد ج الدًاتوأل العؤييو االلاياظ العؤمييج فيم الكؤييج لنيول وؤيم اعتًاايوأل م يولد ادعتيوم
االؤ وس الم تتج.
ا شييًا وؤييم تنظيييم المييستمًاأل االنييدااأل العؤميييج ال وتييج لولء ييوع اتييالم شي اس الع عييوأل
الثءوفيج الدا ؤيج اال وً يج.
ا شًا وؤم:
 -3ل نج الدًاتوأل العؤيو االلااظ.
 -2ل نج الع عوأل الثءوفيج ال وً يج.
 -1ل نج المكتلوأل.
 -3ل نج اد هزم االمعومل.
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اسم الوظيفة :وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الاا لوأل االمت اليوأل











ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لعميد الكؤيج.
العمل وؤم ت ايً الم تمع الماي مس ل ت لي ادفكوً االًسى الملتكًم.
ي تص لش اس اللي ج ا دمج الم تمع ايكياس لاكيم اظيفتيي و ياام فيم م ؤيد دميج الم تميع
اتنميج اللي ج.
ا شًا وؤم ا داًاأل االااداأل التوليج:
 -3اادم ًفووج لؤلااظ اتنميج المعؤاموأل الؤبايج االتً مج.
 -2اادم ش اس مشًاووأل اللي ج ا دمج الم تمع.
 -1اادم ىداًم ادزموأل االكااًظ.
 -3المًكز ال ل .
 -5اادم متولعج ال ًي يس
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
العمل وؤم تنميج اللي ج االافوظ وؤيهو.
ا شًا وؤم ل نج ش اس اللي ج .
ىداًم الش اس ال وتج ل دمج الم تمع فم ى وً الن و ال بًافم لؤكؤيج.
معوانج العميد فم ىداًم ش اس الكؤيج فيمو ي تص ل دمج الم تمع اتنميج اللي ج اش اس المءً.
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اسم الوظيفية  :رؤساء مجالس األقسام العلمية
الاا لوأل االمت اليوأل














ا شيًا وؤيم الشي اس العؤمييج اا داًييج االمولييج فيم الءتيم فيم ايداد التيوتيج التي يًتييمهو
م ؤد الكؤيج ام ؤد الءتم افءو م داكوم الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل المعمال لهو.
اعتًاس تازيع الماو ًاأل االدًاد اادومول ال ومعيج اد ًى وؤم هي يج التيدًيد الءيو ميس
لولتدًيد لولءتم اذلك لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
ىوداد مءتًاوأل الندس مس وً الكؤيج اذلك لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
متولعج تنفيذ عًاًاأل اتيوتج م ؤد الءتم االكؤيج فيمو ل تي .
اعتًاس ج الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولءتم لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم امًاعلج أومولهم.
افظ النظوم دا ل الءتم اىل غ العميد لكل مو مس شأني المتود اتس تيً العمل لولءتم .
تءديم تءًييً ىليم ومييد الكؤييج فيم نهوييج كيل ويوم يومع ايال شي اس الءتيم العؤمييج االتعؤيمييج
اا داًيج االموليج لعد اوتموده مس م ؤد الءتم .
يدوا م ؤد الءتيم ىليم الميستمً العؤمي لؤءتيم اويًض تاتييوأل الميستمً وؤيم م ؤيد الءتيم
ام ؤد الكؤيج.
المشوًكج فم الؤ وس المت تتج لولكؤيج.
ً وتج م ؤد الءتم .
ىل غ العميد لماو ً ال ؤتوأل االءًاًاأل ل  1أيوم مس توًي تداًهو.
يليس ً يد الءتم لم ؤد الكؤيج ا هج نظً م ؤد الءتيم ونيد نظيً المتيو ل المعًا يج لشيأني
وؤم م ؤد الكؤيج.
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اسم الوظيفة :مدير إدارة أمانة مجلس الكلية

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

الت تتيج
التنميج ا داًيج
ادالم

وؤم ىداًم أمونج م ؤد الكؤيج.

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل









ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لعميد الكؤيج.
ا شًا وؤيم أوميول التيودً االيااًد االافيوظ وؤيم النتي ا ليع الءيًاًاأل اتازيعهيو وؤيم
ال هوأل الم تتج.
ا شًا وؤم تشكيل أو ول م ؤد الكؤيج تنايو م.
ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً ج اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ىوداد المذكًاأل االما اووأل الت تعًض وؤم م ؤد الكؤيج.
متولعج أومول تكًتوًيج م ؤد الكؤيج امتولعج تنفيذ عًاًاتي.
تت يل اافظ عًاًاأل م ؤد الكؤيج ال وني الم تؤفج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
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اسم الوظيفة :مدير إدارة العالقات العامة

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

وؤم ىداًم الع عوأل العومج ا دمج الماا نيس.

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل











الت تتيج
ا و م
ادالم

ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لعميد الكؤيج.
ىظهوً المسشًاأل الت تدل وؤم متتاى اددال فم ال دموأل العومج.
ىوداد ادف م ا و ميج وس الكؤيج اأنش تهو الم تؤفج.
اتتءلول الماا نيس االًد وؤم اتتفتوًاتهم اىًشودهم ىلم ال هوأل الم تتج.
تؤءم ا تتفتوًاأل االشكواى مس الماا نيس.
تنظيم المااتم الثءوفيج الًامج مشوًكج الكؤيج فم المنوتلوأل الم تؤفج.
اتت ًا اازاأل تفً أو ول هي ج التدًيد االتأشيًاأل االتذاكً.
العمل وؤم اتتءلول الافاد اد نليج اا ع لًامج زيوًاتهم.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
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تنظيم الًا أل الم تؤفج لتاثي الع عج ليس العومؤيس لولكؤيج اأو ول هي ج التدًيد.
متولعج ًل الكؤيج لاتو ل ا و م الم تؤفج.
ىوداد اللًامج ال وتج الت تءام لتدويم الع عوأل ليس العومؤيس مس هيج الييس العيومؤيس االكؤييج
مس هج أ ًى امتولعج تنفيذهو.
متولعج مو تنشًه التا االم أل مس ما اووأل ت ص الكؤيج االمشك أل ال موهيًيج.
العمل وؤم ال المشوكل ال موهيًيج اى وً الماا نيس لولنتي ج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس مجلس القسم
الاا لوأل االمت اليوأل












ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لعميد الكؤيج.
يشوًك ً يد م ؤد الءتم فم الؤ وس المت تتج لولكؤيج.
ىوداد مءتًاوأل الندس لؤتدًيد مس وً الكؤيج لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
اعتًاس ج الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولءتم لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
ا شيًا وؤيم الشي اس العؤمييج اا داًييج االمولييج فيم الءتيم فيم ايداد التيوتيج التي يًتييمهو
م ؤد الكؤيج ام ؤد الءتم.
يدوا ىلم المستمً العؤم لؤءتم ايعًض التاتيوأل وؤم كل مس م ؤد الءتم ام ؤد الكؤيج.
اعتييًاس تازيييع الماو ييًاأل االييدًاد اادومييول اد ييًى وؤييم أو ييول هي ييج التييدًيد اذلييك
لؤعًض وؤم م ؤد الءتم .
ا شًا وؤم العومؤيس فم الءتم امتولعج تنفيذ عًاًاأل م ؤد الءتم.
افظ النظوم دا ل الءتم اىل غ العميد لكل ؤل يادظ .
تءديم تءًيً تنا اال ش اس الءتم الم تؤفج ىلم وميد الكؤيج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
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اسم الوظيفة :مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات
الاا لوأل االمت اليوأل
















ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لعميد الكؤيج.
متولعج تيونج أ هزم الاوتس اآلل امشتم تهو.
ا شًا وؤم نود تكنالا يو المعؤاموأل لولكؤيج.
تءديم ا عتًااوأل الت تتوود وؤم ت فم أتلوس الءتاً.
ىنشول معومل ديدم وتج لولاوتس اآلل فم الكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم تدًيس التودم أو ول هي ج التيدًيد امعيوانيهم االتيودم ا داًيييس وؤيم ليًامج
الاوتس اآلل الم تؤفج.
ا شًا وؤم تدًيس س الكؤيج وؤم اتت داموأل الاوتس اآلل امهوًاتي الم تؤفج.
المشوًكج فم امتاوس س الكؤيج فم مودم الاوتس اآلل .
العمل وؤم تءديم الدوم الفن لؤعمؤيج التعؤيميج.
ىنشول شلكج المعؤاموأل الدا ؤيج لولكؤيج.
متولعج أومول ميكنج ىداًاأل الكؤيج الم تؤفج.
ىنشول ماعع ىلكتًان لؤكؤيج وؤم ا نتًنأل ا شًا وؤيي ات ايًه.
متولعييج ت ييايً المكانييوأل الموديييج لشييلكج المعؤامييوأل الدا ؤيييج اأ هييزم الاوت يس اآلليي لتييفج
متتمًم.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
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اسم الوظيفة :مدير وحدة تقويم األداء وضمان الجودة
الاا لوأل االمت اليوأل














ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي الملوشً لعميد الكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولاادم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا ييع النظييوم الييدا ؤ لؤعمييل فييم الااييدم اتاديييد ا تتوتييوأل االتاتييي العييوم لاا لييوأل
العومؤيس لهو.
ىعومج و عوأل ملوشًم اعايج مع كوفج ال هوأل المعنيج لء يويو تءيايم اددال ا يموس ال يادم ميس
ل مًكز تءايم اددال ا موس ال ادم لول ومعج.
تءييديم تءييوًيً داًيييج لم ؤييد ا داًم وييس ت يياً العمييل لولااييدم االمشييك أل االعءلييوأل التيي
تاا ههو.
اعتًاس متودً تمايل غيً تءؤيديج لؤاادم
ت ليييي الليييًامج المتيييممج ميييس عليييل مًكيييز تءيييايم اددال ا يييموس ال يييادم لشيييءيهو ادكيييوديم
االمستت لولكؤيج فم ال الفؤتفج الت اددتهو الؤ نج الءاميج ل موس ال ادم اا وتمود.
ت لي ىتتًاتي يج ال ومعج فيمو ي ص ال ادم وؤم متتاى الكؤيج الت تشيمل الًتيولج االًسييج
االبوييييوأل اادهيييدا اكيييذا التا يهيييوأل التيييودًم ويييس مًكيييز تءيييايم اددال ا يييموس ال يييادم
لول ومعج.
ىعًاً نظيوم التفوويل اليذ يكفيل اتيس التعيواس ميع ال هيوأل ذاأل الع عيج لنشيو ت يايً التعؤييم
العول ا موس ال ادم اا وتمود.
عليال الهليوأل االتلًويوأل التي تءيدم لؤاايدم اوً يهو وؤيم م ؤيد الكؤييج لؤماافءيج وؤيم ات يوذ
ا ًالاأل المنوتلج لؤماافءج وؤيهو.
الءيوم لنشو ىو م ااتع دا ل الكؤيج ا وً هو لتًتي ثءوفج تءايم اددال ا موس ال ادم.
العمل مع كوفج ادعتوم وؤم تهي ج الكؤيج اىودادهو لمًاؤج موس ال ادم.
ىوداد تءًيً تنا لتءايم اددال ا موس ال ادم اًفعي ىلم وميد الكؤيج.
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ىنشول نظوم معؤاموأل متكومل لتءايم اددال ا موس ال ادم لولكؤيج.
متولعج أنش ج تءايم اددال ا موس ال ادم ل ميع ادعتوم.
ا شًا وؤم الءااود الموليج المنظميج لعميل الاايدم ميس ي ل ماوتيس الاايدم اميو يتفي ميع
عاانيس ال ومعج فم هذا الشأس.
تءديم أدلج ىًشيوديج ا يدموأل اتتشيوًيج لألعتيوم العؤمييج اا داًاأل الم تؤفيج لولكؤييج فيميو يتعؤي
ل موس ال ادم اا وتمود.

اسم الوظيفة :مدير إدارة شئون التعليم والطالب

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لء وع ش اس التعؤييم اال ي س لولكؤييج اي يتص شيوغؤهو لو شيًا
التعؤيم اال س.

الت تتيج
التعؤيم
ادالم
وؤيم ىداًم شي اس

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل







س.

ي ع شوغل الاظيفج لدشًا الملوشً لاكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال
مًا عج النتو ج لؤفتؤيس الدًاتييس ادال االثون .
مًا عج الكشا أا ا تتموًاأل ال وتج لولكش ال ل .
ا شًا وؤم تنفيذ اداكوم المتعؤءج لولت نيد لؤ س.
ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
تؤءم كشا المًشايس لؤءلال الااًدم مس مكتس التنتي امًا عتهو.
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ا شًا وؤم ىوداد الما اووأل الت تعًض وؤم م ؤد الكؤيج امتولعج تنفيذهو.
ا شًا وؤم ى ًالاأل تاايل ال س أا نءل الءيد أا ىوودتي.
ا شييًا وؤييم ىوييداد عيياا م لأتييمول ال يي س لءييو لتييازيعهم وؤييم ادعتييوم العؤميييج االفييً
الدًاتيج.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج.
ا شًا وؤم ىمتوك ت أل عيد ال س امؤفوتهم.
ا شًا وؤم تنفيذ ى ًالاأل تأديس ال س االتأشيً فم الت أل.
ا شًا وؤم اتت ًا الل وعوأل ال ومعيج لؤ س.
ا شًا وؤم ىوداد المكوفآأل لؤ س المتفاعيس دًاتيو م ات هيزهو.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم التسجيل

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم ش اس التعؤيم اال
التت يل.

س لولكؤيج اي تص شيوغؤهو لو شيًا

الت تتيج
التعؤيم
الثونيج
وؤيم العيومؤيس لءتيم

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل





ي
ا
ا
ا

ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم ش اس التعؤيم اال س.
شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول .
شًا وؤم ىوداد شًا التااي أل.
شًا وؤم ىوداد كشا ا اً ال س غيولهم اىًتولهو ىلم ل وس ا متاونوأل.
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وؤييم تاًيييً الشييهوداأل التي ت ؤييس مييس التي

أل لء يو م لألاكييوم المءييًًم (شييهوداأل

ا شييًا
الءيد)
اوتمود اتتموًاأل المدينج ال ومعيج ااتتموًاأل الدوم.
ت هييييز أوميييول ا متاونيييوأل ميييس أًعيييوم ال ؤييياد ا ليييع الييياً اتادييييد أويييداد اً ادتييي ؤج
اا ولوأل.
ىوداد داال أومول ل نج ش اس ال س اتنفيذ تا يهوتهو.
ا شًا وؤم ىوداد كشا الدً وأل االتءديًاأل ال وتج ل ميع الفً .
ىوداد عاا م أتمول ال ي س اليذيس لهيم اي د يال ا متايوس اأًعيوم ؤاتيهم االميااد التيم لهيم
ا التءدم ىليهو.
متولعج تيً ا متاوس اىوداد تءًيً يام وس أومول الؤ وس.
مًا عج النتو ج ال وتج لو متاونوأل لؤفتؤيس الدًاتييس.
ىوداد كوفج ا اتو يوأل ال وتج ل ميع ال هوأل المعنيج.
ىوداد دليل ال ولس لو شتًاك مع عتم ش اس الدًاتج امتولعج ومؤيوأل ا د يول لءوويدم الليونيوأل
ال وتج لش اس ال س.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون الدراسة واالمتحانات

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم ش اس التعؤيم اال
ش اس الدًاتج اا متاونوأل.

س لولكؤيج اي تص شيوغؤهو لو شيًا

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي

ع شوغل الاظيفج شًا

مديً ىداًم ش اس التعؤيم اال

س.
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الت تتيج
التعؤيم
الثونيج
وؤيم العيومؤيس لءتيم











لمتتاءوأل أو يول هي يج التيدًيد ويس أوميولهم االميااد التيم لهيم الاي

ىوداد مذكًم التً
فم التءدم ىليهو.
ا شًا وؤم ىوداد داال ا متاونوأل لولكؤيج.
ىوداد مذكًم تً متتاءوأل أو ول هي ج التدًيد المشوًكيس فم أومول الكنتًا أل.
ىويداد ميذكًاأل تييً مكوفيآأل (التيدًيد -أومييول الم اظيج -التتيايم -لييدل انتءيول أو ييول
هي ج التدًيد ال ).
ا شًا وؤم أومول امتاونوأل المعودلج ل س الشهوداأل اد نليج.
متولعج ج الدًاتج امًا عتهو اوؤم أو ول هي ج التدًيد المنتدليس.
متولعج ىوداد كشا المًاعليس االم اظيس ل متاونوأل.
العمل وؤم تنفيذ الؤاا م ال وتج لنظوم الدًاتج اا متاونوأل .
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة شئون الخريجين

الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

الت تتيج
التعؤيم
ادالم

تءييع هيييذه الاظيفيييج لء يييوع شييي اس التعؤييييم اال ييي س لولكؤييييج اي يييتص شيييوغؤهو لو شيييًا
ال ًي يس.

وؤيييم ىداًم

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي

ع شوغل الاظيفج لتا يي اكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال

س اىشًافي.

 ا شًا وؤم تعدي أل ال اج الدا ؤيج.
 تتؤيم مؤفوأل ال ًي يس لعد التأكد مس أدال امتاوس الاوتس اآلل االتًليج العتكًيج.
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ال

س اداا ل.

ىوداد كشا ال ًي يس لكل تءديً وؤم ادم اكشا
ىوداد الءًاًاأل ال وتج لمنم الدً وأل العؤميج.
ى وً ال هوأل المعنيج لأتمول ال ًي يس اتءديًاتهم اونواينهم.
تاًيً الشهوداأل المسعتج اشهوداأل التءديً االشهوداأل المتً مج ىلم الؤبوأل اد نليج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم.
تؤءم نتو ج ال ًي يس اا اتفوظ لهو لعد مًا عتهو.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة رعاية الطالب
الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج
الات

الت تتيج
ال دمج ا تموويج
ادالم

العوم

تءييع هييذه الاظيفييج لء ييوع شيي اس التعؤيييم اال يي س اي ييتص شييوغؤهو لو شييًا
الشلوس.

وؤييم ىداًم ًوويييج

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لاكيل الكؤيج لش اس التعؤيم اال س.
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
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 ا شًا
 ا شًا
اال االج.
م
 متولعج لاظ الاو أل ا تموويج وونتهو ا تموويو مس تندا التكوفل ا تموو لولكؤيج.
 ىعومج المعوًض المتناوج لنشو ال س الفن اتتاي معًا وتهم.
 ا شًا وؤم أنش ج ا تاود االؤ وس المنلثءج وني.
 ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج.
 متولعج أومول الؤ وس الم تؤفج اا يع ميزانييوأل لألنشي ج فيم م يول الؤ يوس ثيم ا شيًا وؤيم
تنفيذهو.
 متولعج أومول التدًيس اتًشيم المدًليس اال لًال اتس أا ي النشو .
 ىوداد ات هيز مًاكز النشو اىمتوك الت أل االل وعوأل الًيو يج.
 ىوداد اتنفيذ لًامج المشًاووأل لؤ دمج العومج اال االج.
 الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
اسم الوظيفة :مدير إدارة الدراسات العليا وتدريب المعيدين
أنااوهو لو شتًاك مع الكؤيوأل االمعوهد اد ًى.
وؤم تنظيم المتولءوأل لو ت
وؤم ميع ادنش ج الًيو يج االثءوفيج اا تموويج االفنيج االيًا أل االمعتيكًاأل

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج
الات

الت تتيج
التعؤيم
ادالم

العوم

تءع هذه الاظيفج لء وع الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا
الدًاتوأل العؤيو اتدًيس المعيديس.

العيوم وؤيم ىداًم

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لاكيل الكؤيج لؤدًاتوأل العؤيو االلااظ.
 ا شًا وؤم متولعج النتو ج اىو نهو ااوتمودهو مس ل نج الدًاتوأل العؤيو ام ؤد الكؤيج.
 تءديم التاتيوأل اا عتًااوأل الت تتوود وؤم ت فم أتلوس الءتاً فم العمل.
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 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
 ىل غ أتمول المءلاليس لولكؤيج لدداًم العومج لؤدًاتوأل العؤيو االلااظ لول ومعج.
 ىوداد ليونوأل ًي الدًاتوأل العؤيو االءيًاًاأل ال وتيج لميناهم اليدً وأل العؤمييج االليونيوأل
اا اتو يوأل الت تءام ال ومعج ل ؤلهو.
 اتت ًا الل وعوأل ال ومعيج ال وتج ل س الدًاتوأل العؤيو.
 ا شًا وؤم فتم مؤ لكل ولس لافظ كل أاًاعي.
 مًا عيييج الميييذكًاأل االمكوتليييوأل ال وتيييج لودعتيييوم العؤمييييج االتاعييييع وؤيهيييو اوً يييهو وؤيييم
الم تتيس
 ا شييًا وؤييم ىوييداد المكوتلييوأل ال وتييج لولييداًاأل التدًيليييج التي تنظمهييو ال ومعييج لمعييوان
أو ول هي ج التدًيد.
 ا شًا وؤم ى ًالاأل تت يل لااظ س الدًاتوأل العؤيو.
 ا شًا وؤم ىوداد امتاونوأل الدًاتوأل العؤيو اىل غ نتو هيو لؤ ومعيج ااتيت ًا الشيهوداأل
المسعتج ل ًي الدًاتوأل العؤيو.
 الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
اسم الوظيفة :مدير إدارة العالقات الثقافية والبحوث
الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج
الات

الت تتيج
التعؤيم
ادالم

العوم

تءع هذه الاظيفج لء وع الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا
الع عوأل الثءوفيج االلااظ.

العيوم وؤيم ىداًم

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لاكيل الكؤيج لؤدًاتوأل العؤيو االلااظ.
 تؤءم مكوتلوأل اللاياظ ال وً ييج ميس ادعتيوم اوً يهو وؤيم الؤ نيج اىنشيول مؤي
لاظ امتولعج مو تم فيي.
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يوص لكيل













ات وذ ا ًالاأل التنفيذيج لءًاًاأل الؤ نج لشأس اللااظ امكوفأم اللااظ الممتوزم اىلي غ هيج
ا تتوص.
مًا عيييج المكوتليييوأل االميييذكًاأل ال وتيييج لودعتيييوم العؤمييييج االتاعييييع وؤيهيييو اوً يييهو وؤيييم
الم تتيس
تءديم ا عتًااوأل ال زمج لت فم أتلوس الءتاً فم العمل.
ا شيييًا وؤيييم تؤءيييم ادلايييوظ اات يييوذ الءيييًاًاأل ال زميييج ل غهيييو ل هيييوز اللاييياظ ليييإداًم
ال ومعج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج أومولهم.
ا شًا وؤم ا ًالاأل ال وتج لولما اووأل العومج اال اا ز
ا شًا وؤم ا ًالاأل ال وتج لودتوتذم الزا ًيس اتً متتاءوتهم اتفًهم.
ا شييًا وؤييم ا ييًالاأل المتعؤءييج لإو ييول اد ييوزاأل الدًاتيييج االلعثييوأل العؤميييج االمهييوم
العمؤيج االزيوًاأل العؤميج لؤ وً .
ا شًا وؤم ا ًالاأل المتعؤءج لتنفيذ المعوهداأل الثءوفيج.
ا شيييًا وؤيييم ا يييًالاأل ال وتيييج لا ييياً الميييستمًاأل الدا ؤييييج اال وً ييييج اا ويييوًاأل
االتفًغ العؤم .
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة المكتبات
الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

الوصف العام

الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
ادالم

تءع هذه الاظيفج لء وع الدًاتوأل العؤيو االلااظ لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا
المكتلوأل.

العيوم وؤيم ىداًم

شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً ال لًم. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. معًفج لولاوتس اآلل امهوًاتي. ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل








ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لاكيل الكؤيج لؤدًاتوأل العؤيو االلااظ.
علال الهدايو اتءييمهو اتت يؤهو اتاًيً ولوأل شكً لؤ ونس مءدم الهدايو.
تءديم ا عتًااوأل ال زمج لت عم أتلوس الءتاً فم العمل.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذ لألومول.
ا شيييًا وؤيييم ا ويييداد الفنييي (تتيييني  -فهًتيييج اتيييفيج – فهًتيييج ما ييياويج) داوييييج
المعؤاموأل.
ا شيييًا وؤيييم تليييودل م لاويييوأل الكؤييييج ميييع الكؤييييوأل اد يييًى اال هيييوأل العؤمييييج الدا ؤييييج
اال وً يج.
ا شتًاك ف أومول ل نج المكتلج اتنفيذ عًاًاتهو.
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ا شًا وؤم ت ميع ااتيو وأل أعتوم الكؤيج مس أاويج المعؤاموأل.
ا شًا وؤم ىنشول ت أل عيد أاويج المعؤاموأل ا تم اداويج الااًدم.
ا شًا وؤم ال دموأل الت تءدمهو المكتلج تاال كونأل تءؤيديج أا الكتًانييج (ىويوًم – مًا يع
– تتايً .. -ال )
ا شًا وؤم ومؤيوأل ت ؤيد اتًميم ات ديد اتيونج مءتنيوأل المكتلج.
ا شًا وؤم ى ًالاأل شًال الكتس اا شتًاك ف الداًيوأل امتولعج ادوداد النوعتج.
ىوداد ال ج التنايج لشًال أاويج المعؤاموأل اتازيعهو.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم التزويد
الم ماوج الناويج الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
اظو
الات العوم
الثونيج
الدً ج
تءع هذه الاظيفج لإداًم المكتلوأل لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا العوم وؤم عتم التزايد.
شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً لًم فم م ول العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل









ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم المكتلج.
تءتيم الميزانيج ال وتج لولتزاييد كيل ويوم وؤيم ادعتيوم العؤمييج لولكؤييج امتولعيج التيً منهيو
مع متولعج المااد االمًا ع ال زمج.
متولعج تتؤيم ت أل متتنداأل ا تت م اتاًيً ماو ً فاص الم لاووأل.
ا شًا وؤم ىوداد عاا م الم لاووأل الم توًم اىتداً أاامً التاًيد.
ات وذ ى ًالاأل علال الهدايو اتءييمهو اا شًا وؤيم تتي يؤهو اتاًييً مكوتليوأل شيكً لؤ ونيس
المهد .
ىوداد عاا م لؤنوشًيس االمكتلوأل الكلًى لؤً اع ىليهو وند ى ًال ومؤيوأل التزايد.
متولعج تنفيذ العومؤيس لولدً وأل اددنم لألومول اتا يههم.
ىوييداد ال ييج التيينايج لشييًال الكتييس االمًا ييع االييداًيوأل تيياال مييس الءيياا م أم المعييوًض
امتولعج مو ينشً مس ديد .
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تتؤم الم لاووأل ال ديدم اتًتيلهو اىودادهو لؤءيد.
ت ميع ااتيو وأل أعتوم الكؤيج مس متودً المعؤاموأل.
تلودل م لاووأل الكؤيج مع الكؤيوأل اد ًى اال هوأل العؤميج الدا ؤيج اال وً يج.
متولعج ا شتًاك ف الداًيوأل ااتتكمول ادوداد النوعتج.
ا شًا وؤم ا ًالاأل الموليج االمتتنداأل ال وتج لشًال الم لاووأل.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج اتءديم ا عتًااوأل ال زمج لت عيم أتيلوس الءتياً
فم العمل.

اسم الوظيفة :رئيس قسم الرسائل الجامعية
الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم المكتلوأل لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
الثونيج

وؤم عتم الًتو ل ال ومعيج.

شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً ال لًم. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . معًفج لولاوتس اآلل امهوًاتي. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل











ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم المكتلج.
تا يي العومؤيس لولدً وأل اددنم اا شًا وؤيهم امتولعتهم.
ا شًا وؤم ت أل عيد الًتو ل ال ومعيج.
العمل وؤم تزايد المكتلج لولًتو ل ال ومعيج وس ًي ا هدال.
ىتداً نشًم داًيج لليونوأل الًتو ل ال ديدم اتازيعهو وؤم ادعتوم العؤميج.
أدال لعض ادومول فم م و أل التزايد اا وداد الفنم.
ا شًا وؤم ال دمج المكتليج ال وتج لولًتو ل ال ومعيج.
ا شًا وؤم فهًتج الًتو ل ال ومعيج (اتفيج اما اويج).
ىوداد الفهوًد التءؤيديج اا لكتًانيج لؤًتو ل ال ومعيج.
ا شًا وؤم عووج الًتو ل ال ومعيج اتًتيلهو وؤم ادًف االعنويج لهو.
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 الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج اتءديم ا عتًااوأل ال زمج لت عيم أتيلوس الءتياً
فم العمل.
اسم الوظيفة :رئيس قسم الفهرسة والتصنيف
الات

الم ماوج الناويج
اظو
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم المكتلوأل لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
الثونيج

وؤم عتم الفهًتج االتتني .

شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً لًم فم م ول العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل









ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم المكتلج.
ىتداً نشًم ا وفوأل ال ديدم لولمكتلج اتازيعهو وؤم ادعتوم العؤميج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم تتني أاويج المعؤاموأل.
تءديم التاتيوأل اا عتًااوأل لت فم أتلوس الءتاً فم العمل.
ا شًا وؤم ىوداد الفهوًد التءؤيديج اا لكتًانيج.
ا شيييًا وؤيييم فهًتيييج مءتنييييوأل المكتليييج (كتيييس – داًييييوأل -اثيييو  -م
اتفيج اما اويج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

ا يييوأل) فهًتيييج

اسم الوظيفة :رئيس قسم الخدمة المكتبية
الات

الم ماوج الناويج الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
اظو
الثونيج
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم المكتلوأل لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

وؤم عتم ال دمج المكتليج.

شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً ال لًم. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . معًفج تومج لولاوتس اآلل امهوًاتي النظم ا تتً وع وؤم ا نتًنأل ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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الاا لوأل االمت اليوأل














ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم المكتلج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم.
تءيييديم ال دميييج المً عييييج اىويييداد لييييوس داً يلييييس اًكيييج ا ويييوًم االمتيييًدديس وؤيييم عوويييج
المًا ع.
ا شًا وؤم ىوداد الءاا م الللؤيا ًافيج
ىًشود الءًال امعوانتهم فم اتت دام الفهوًد التءؤيديج اا لكتًانيج.
ا شًا وؤم أومول ا ووًم الدا ؤيج اال وً يج افءو م لمو تنص وؤيي اج المكتلج.
ا شًا وؤم ت ؤيد اتًميم مءتنيوأل المكتلج االعنويج لهو.
ا شًا وؤم تءديم دمج التتايً لؤءًال.
ا شًا وؤم ال ًد التنا لماتايوأل المكتلج
م وللج المتتعيًيس لًد الكتس فم اداعوأل الماددم اات وذ ا ًالاأل اللديؤج.
ىتداً كشو تاؤيؤ لماتايوأل الداًيوأل.
تءديم دموأل ا تتً وع وؤم ال الملوشً.
تءيديم المءتًايوأل ال زميج لت فييم أتيلوس الءتياً فييم العميل االءييوم لميو يتييند ىلييي ميس أومييول
أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم الدوريات والنشر
الات

الم ماوج الناويج الت تتيج
الاثو االمكتلوأل
اظو
الثونيج
الدً ج

العوم

تءع هذه الاظيفج لإداًم المكتلوأل لولكؤيج اي تص شوغؤهو لو شًا

وؤم عتم الداًيوأل االنشً.

شًا شبل الاظيفج
 ليتوند آداس مكتلوأل أا دلؤام مكتلوأل ىلم ونس تاافً ال لًم. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . معًفج تومج لولاوتس اآلل امهوًاتي النظم ا تتً وع وؤم ا نتًنأل ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس.الاا لوأل االمت اليوأل









ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
ا تتول لوللواثيس لتتؤم النت االمتتنداأل ال وتج لهم.
ا شًا وؤم وًض اللااظ وؤم الم ؤد ا تتشوًى لتاديد الماكميس المءتًايس.
ىًتول العدد ىلم الم لعج امًا عج لًافوأل ال لووج.
المشوًكج فم ا اتفوليوأل االندااأل االمستمًاأل ذاأل التؤج لء وع الدًاتوأل العؤيو.
تتؤم اللااظ مس المًا عج النهو يج اىًتولهو ىلم اللواثيس ًال التعدي أل الم ؤالج.
ا شًا وؤم ىوداد اتتموًاأل التاكيم وؤم ناا تًى
متولعج تتؤيم اللااظ لؤماكميس امتولعج تءييمهم لهو ل أتلاويس.
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 متولعج تتؤم اللااظ مس الماكميس افاص تءوًيًهم.
 متولعج ىًتول اللااظ الم وزم ىلم المًا عج الؤبايج.
اسم الوظيفة :مدير إدارة المعامل اللغوية
الات

الم ماوج الناويج الت تتيج
الهندتج
اظو
ادالم
الدً ج

العوم

تءييع هييذه الاظيفييج لء ييوع الدًاتييوأل العؤيييو االلايياظ لولكؤيييج اي ييتص شييبؤهو لو شييًا
الؤبايج.

وؤييم المعومييل

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل







ا شتًاك ف ل وس المموًتوأل ال وتج ليود هزم التياتيج االمً ييج ادًاتيج العيًاض الفنييج
اومل التءوًيً ال زمج لهو.
متولعج أومول التيونج ال زمج ل ميع اد هزم التاتيج االمً يج اموكينوأل التتايً لولكؤيج.
ا شًا وؤم تشبيل المعومل الؤبايج مس ايظ العًض ال ا االمً .
ا شًا وؤم تتايً المستمًاأل االماو ًاأل العؤميج لؤتودم الزا ًيس.
ا شًا وؤم تشبيل اد هزم لءووج المستمًاأل (اذلك لولتنواس مع الزم ل).
ا شييًا وؤييم متولعييج اىت ي س اتيييونج أ هييزم الااييداأل ا ذاويييج اتشييبيل أ هييزم العييًض
المً لءوووأل الماو ًاأل.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص
الم ماوج الناويج الت تتيج

الات

العوم

اظو

تمايل اماوتلج

الدً ج

ادالم
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تءييع هييذه الاظيفييج لء ييوع ش ي اس الم تمييع االلي ييج اي ييتص شييوغؤهو لو شييًا
االااداأل ذاأل ال ولع ال وص .

وؤييم ش ي اس المًاكييز

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل






ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول الماكؤج لهم.
متولعج تعؤيموأل أا الءًاًاأل الت تت ذ فم ا تموووأل م ؤد ا داًم.
كتولج المًات أل ال وتج لمديً الاادم.
الًد وؤم كوفج ا تتفتوًاأل الت ت ص الاادم.
متولعج ى ًالاأل ا وتموداأل ال زمج دومول التً مج مس تاعيعوأل اأ توم اغيًهو.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون مشروعات البيئة وخدمة المجتمع
الم ماوج الناويج الت تتيج

الات

العوم

اظو

التنميج ا داًيج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفيج لء يوع شي اس الم تميع االلي يج اي يتص شيوغؤهو لو شيًا
اللي ج.
شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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وؤيم شي اس مشيًاووأل

الاا لوأل االمت اليوأل
 ي ع شوغل الاظيفج لدشًا العوم لاكيل الكؤيج لش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
 متولعج ادومول ا داًيج االكتوليج ال وتج لولءتم.
 ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول اتا يههم.
 تالم أمونج ل نج ش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج اادومول المًتل ج لهو.
 متولعج تنفيذ عًاًاأل ال ومعج ال نج ش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
 متولعج ىعومج منوفذ الليع لولكؤيج.
اللااظ الت ليءيج الت ت ًى لاتوس هوأل وً يج.
 دًاتج
االلًامج الت تاء داً الكؤيج فم دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
 متولعج ىوداد اتنفيذ ال
 المشوًكج فم ادنش ج ال وتج لعءد المستمًاأل االندااأل ذاأل التؤج لش اس اللي ج االم تمع.
 تءديم تءوًيً اىاتو يوأل داًيج وس نتو ج اىن وزاأل الء وع.
 تنفيذ أنش ج المشًاووأل اللاثيج اأومول ال ادم.
 الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.
اسم الوظيفة :مدير المركز الطبي
الم ماوج الناويج الت تتيج

الات

العوم

اظو

ال س اللشًى

الدً ج

ادالم

تءع هذه الاظيفج لء وع ش اس دمج الم تمع اتنميج اللي يج اي يتص شيوغؤهو لو شيًا
ال ل لولكؤيج.

وؤيم المًكيز

شًا شبل الاظيفج
 لكولاًياد س لشًى. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم . ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي

ع شوغل الاظيفج لدشًا

العوم لاكيل الكؤيج لش اس دمج الم تمع اتنميج اللي ج.
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تؤءييم ااتيو ييوأل العيييوداأل ال ليييج لييولمًكز مييس اددايييج اتتييؤيمهو ىلييم التيييدليج اىل ي غ ىداًم
المًاكز ال ليج لول ومعج لمد المًكز لوددايج ال زمج.
متولعج الكش ال ل وؤم ال س ال دد فم لدايج العوم الدًات .
تءديم الدوم الفن االلشًى لؤعيوداأل ال ليج لولمًكز.
ا شًا وؤم و ال ي س المً يم اكتوليج العي لهيم اتايايؤهم ىليم متتشيفم ال ؤليج ىذا
اتتدوأل الاولج ذلك.
تءديم ال دموأل ال ليج ل س الكؤيج أثنول فتًم ا متاونوأل االمتولءوأل الًيو يج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
متولعج أومول الاعويج د ادمًاض المعديج االعمل وؤيم ىتيعو الايو أل ال وً يج اتاايؤهيو
ىلم متتشفم ال ؤلج.
تءديم ا عتًااوأل ال وتج لت ايً نظوم و ال س.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :أمين الكلية
الم ماوج الناويج الت تتيج

الات

العوم

تءع هيذه الاظيفيج وؤيم عميج الاظيو
الموليج اا داًيج امتولعج تنفيذهو.

اظو

ا داًم العؤيو

الدً ج

مديً ووم

ا داًييج لكؤييج ادلتيس اي يتص شيوغؤهو لًتيم تيوتيج ادوميول

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل مع لًم فم م ول العمل. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. ع ول مدم لينيج عدًهو تنتوس فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. الءدًم وؤم الءيودم االتا يي اىداًم فًي العمل لولكؤيج. ا تيوز المءولؤج الش تيج الت تعءدهو ال ومعج لن وس. معًفج لولاوتس اآلل امهوًاتي.الاا لوأل االمت اليوأل
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ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لعميد الكؤيج.
ا شًا وؤم التءتيموأل التنظيميج اددنم امتولعج أدا هو.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج لولكؤيج.
متولعج تنفيذ عًاًاأل م ؤد الكؤيج ام ؤد ال ومعج.
لي ا ا شًا ا داً الملوشً وؤم ميع العومؤيس لولكؤيج.
الشًال االت زيس لكوفج ادتنو الم ؤالج فم ال تيوتج ال ومعج.
ا ع
ا شًا وؤم تشكيل الؤ وس الفنيج.
ت ي ادومول الموليج اا داًيج ااعتًاس اللًامج التنفيذيج ال وتج لهو.
ت لي الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل التودًم لمتولعج تنفيذهو.
ىوداد نظم أاكوم الًعولج وؤم تنفيذ كوفج ادومول الموليج.
متولعيج لولنتيو ج ا موليييج دنشي ج ا داًاأل الم تؤفييج اتادييد الاتييو ل التي تعيييس وؤيم ت ييايً
أدال العمل اتاتيني اىتداً الءًاًاأل التنظيميج لؤعمل امتولعج تنفيذهو.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة المشتريات والمخازن

الات

العوم

تءع هذه الاظيفج وؤم عمج اظو
المشتًيوأل االم وزس.

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

ادالم

ىداًم المشتًيوأل االم يوزس ي يتص شيوغؤهو لو شيًا

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات ت وًى وول منوتس. ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل وؤم ادعل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم . ا تيوز اللًامج التدًيليج الذ تتياهو الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
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وؤيم ىداًم














ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم دميس الكؤيج.
ا شًا وؤم التءتيموأل التنظيميج اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم تتؤيم اتتؤم ادتنو االماوفظج وؤيهو.
تنفيذ ى ًالاأل مداًكي ادتنو الت يءت م الاتال وؤيهو لمعًفج المتولم الاكاميج.
متولعج تنفيذ الءاانيس االؤاا م اعًاًاأل المشتًيوأل االم وزس.
متولعييج افييظ المتييتنداأل اومييل أ ييوليً مييس ااعييع تؤييك المتييتنداأل لعييد مًا عييج كييل متييتنداأل
التً أا التتايج االتأشيً وؤيهو لمو يفيد ذلك.
ا شًا وؤم الت ؤيص ال مًك وؤم ادتنو الااًدم مس ال وً .
ا شًا وؤم ىوداد المءويتوأل التنايج.
ا شًا وؤم ىمتوك الدفوتً الت تاددهو الءاانيس االؤاا م.
ا شًا وؤم تاًيً اتتموًاأل التً .
ا شًا وؤم افظ المتتنداأل اأذاس ادتنو اا وفج.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج االءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم المشتريات

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم المشتًيوأل االم وزس لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا
شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
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وؤم عتم المشتًيوأل.











ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي مس مديً ىداًم المشتًيوأل االم وزس.
متولعج ىمتوك ت ل عيد الفااتيً االتأمينوأل.
ا شًا وؤم ىوداد المءويتوأل التنايج.
ا شًا وؤم ا ًالاأل ال زمج ناا مداًكي ادتنو .
ا شًا وؤم الدً وأل اددنم مس العومؤيس امتولعج أومولهم.
ىمتوك دفوتً العءاد اتتايج اتولوأل المتعوعديس.
متولعج ى ًالاأل الشًال االتعوعد لءو م لؤاا م الموليج.
تاًيً اتتموًاأل التً لعد تهي ج المتتنداأل ال وتج لمشتًيوأل التً .
متولعييج تنفيييذ الءيياانيس االؤيياا م االءييًاًاأل التييودًم االءيييوم لمييو يتييند ىليييي مييس أومييول أ ييًى
مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم المخازن

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم المشتًيوأل االم وزس لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا
شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
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وؤم عتم الم وزس.














ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي مس مديً ىداًم المشتًيوأل االم وزس.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
متولعج تتؤم ادتنو الااًدم االماوفظج وؤيهو.
متولعج ات وذ ا ًالاأل الت مس شأنهو الافوظ وؤم ماتايوأل الم وزس .
ا شيييًا وؤيييم الت ؤييييص ال مًكييي وؤيييم ادتييينو اليييااًدم ميييس ال يييوً امتولعيييج أوميييول
ا تتيًاد.
تتؤم كشا ال ًد التنا اا شًا وؤم ل وس ال ًد.
ا شًا وؤم تتؤيم ادتنو الم ؤالج لءو ل اتيو وأل الفعؤيج.
ا شًا وؤم ت لي الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل التودًم.
افظ المتتنداأل اومل أ وليً مس ااعع تؤك المتتنداأل لعد مًا عتهو.
افظ تاً المتتنداأل اأذاس التً اا وفج.
ىمتوك دفوتً التً االمًت ع ا مونوأل أًلوس العهد.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة الحسابات والمراجعة

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

ادالم

تءع هذه الاظيفج لإداًم الاتولوأل االمًا عج لولكؤيج ي يتص شيوغؤهو لو شيًا
االمًا عج.

وؤيم ىداًم الاتيولوأل

شًا شبل الاظيفج
 مسهييل دًات ي ت ييوًى وييول منوتييس لنيياع العمييل ىلييم ونييس تيياافً ال لييًم المت تتييج فييم م ييولالعمل.
 ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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 الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل

















ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم دميس الكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم ىمتوك ت أل الاظو لؤعومؤيس لولكؤيج.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج.
مًا عج المعوشوأل اا وونوأل اكوفج أنااع المكوفآأل.
ا شًا وؤم التءتيموأل التنظيميج اددنم اتا يههم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ىوداد الاتوس ال توم لؤكؤيج.
متولعييج ميييع ادومييول االلايياظ ال وتييج لولشي اس الموليييج اتنفيييذهو لءييو لألاكييوم الموليييج فييم
المااويد المنوتلج ااوتمودهو مس التؤ ج الم تتج.
متولعج تنفيذ الءًاًاأل الموليج االءاانيس االؤاا م.
متولعيييج تاتييييل ا ييييًاداأل امًا عيييج عو ميييج المتاتييي أل امًاعليييج أًتيييدم اتيييوس النءدييييج
اى ًال التتايج ال وتج لهو.
ا شًا وؤم ت ميع مااد مشًاع الماازنج اتلايلهو اوً هو وؤم م ؤد الكؤيج.
مًا عج ميع اتتموًاأل التً ال وتج لولمتًافوأل العومج ا تتثموًيج.
ا شًا وؤم مًا عج الاتولوأل مًا عج كومؤج.
متولعج المًا عج الشهًيج لؤاادم الاتوليج لولكؤيج.
متولعج الًد وؤم المنوع وأل الموليج الم تؤفج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم الحسابات

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم الاتولوأل االمًا عيج لولكؤييج ي يتص شيوغؤهو لو شيًا
لولكؤيج.
شًا شبل الاظيفج
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وؤيم عتيم الاتيولوأل

 مسهييل دًات ي ت ييوًى وييول منوتييس لنيياع العمييل ىلييم ونييس تيياافً ال لييًم المت تتييج فييم م ييولالعمل.
 ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل











ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً الاتولوأل االمًا عج.
متولعج ميع ادومول االلااظ ال وتج لولش اس الموليج امتولعج تنفيذهو لءو م لألاكوم الموليج.
متولعج المنوع وأل الموليج الم تؤفج الااًدم لؤكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم.
متولعج أومول التتايوأل ال وتج لولم وللوأل الااًدم لعد متولعتهو.
ىمتوك ت أل الاظو دو ول هي ج التدًيد االعومؤيس.
متولعج تنفيذ أاكوم عاانيس الاا م الش اس الموليج.
ا شًا وؤم ل وس فتم مظوًي المنوعتوأل اتتؤم التأمينوأل.
ىمتوك دفتً الياميج العومج ااتت ًا الاتولوأل الياميج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم المراجعة

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم الاتولوأل االمًا عج لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا
شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات ت وًى وول منوتس لناع العمل ىلم ونس تاافً ال لًم. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل .الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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وؤم عتم المًا عج.

 ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل












ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الاتولوأل االمًا عج.
مًا عج دفوتً المتات أل لعد ا نتهول مس اتتع ولهو االتأشيً وؤيهو.
مًاعلج تداد أًتدم اتوس النءديج اى ًال التتايوأل ال وتج لهو.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم اتا يههم.
متولعج تنفيذ أاكوم عاانيس الاا م الش اس الموليج
متولعج المنوع وأل الموليج الااًدم لؤكؤيج.
مًا عج كوفج متتنداأل التً اكشافي ااتتموًاتي.
ا شًا وؤم المًا عج الشهًيج مع الاادم الاتوليج الم تتج.
مًا عج كشا اللنك االاتولوأل ال وًيج اومل التتايوأل ال زمج.
ا شًا وؤم مًا عج اد وليً اىًتولهو لؤ ومعج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم الخزينة

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

المكتليج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم الاتولوأل االمًا عج لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا
شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات ت وًى متات أا فا المتات . ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2102
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وؤم ال زينج.

 ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل










ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الاتولوأل االمًا عج.
ا شًا وؤم أومول تاتيل متًافوأل ال س لولكؤيج.
ىمتوك الدفوتً االت أل الت تاددهو الؤاا م االءاانيس.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج أومولهم.
تً المًتلوأل االمكوفآأل دو ول هي ج التدًيد االعومؤيس لولكؤيج.
ا شًا وؤم أومول تاتيل الشيكوأل مس اللنك.
متولعج ىوداد التءوًيً الداًيج االتنايج وس نشو ال زينج.
ا شًا وؤم ى ًالاأل التً مس التؤ المتتديمج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :مدير إدارة الشئون اإلدارية

الات

العوم

تءييع هييذه الاظيفييج وؤييم عمييج اظييو
الش اس ا داًيج لؤكؤيج.

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التنميج ا داًيج

الدً ج

ادالم

ىداًم الش ي اس ا داًيييج لؤكؤيييج ي ييتص شييوغؤهو لو شييًا

شًا شبل الاظيفج
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وؤييم

 ع ول مدم لينيج عدًهو تأل تنااأل وؤم ادعل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم . ا تيوز اللًامج التدًيليج الذ تتياهو الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل













ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم دميس الكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس لو داًم لولدً وأل اددنم اتا يههم.
ىمتوك ت أل اتً العومؤيس المعوًيس االاافديس مس أ وزاأل وتج.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول اا شتًاك فم الؤ وس الفنيج المت تتج.
متولعج ى ًالاأل النءل االندس اا ووًم دو ول هي ج التدًيد.
متولعج ىتداً اداامً التنفيذيج دو ول هي ج التدًيد االعومؤيس.
ىمتوك ت أل الاظو االت أل ال وتج لولعومؤيس.
ات وذ ى ًالاأل ا و س وس الاظو ال وليج دو ول هي ج التدًيد.
تنفيذ الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل التودًم اىل غهو لؤ هوأل الم تتج.
ىمتوك ت أل المًتلوأل االمكوفآأل ااد اً اافظ المؤفوأل.
تاًيً اتتموًاأل التً اال تم اتاايل المًتلوأل ىلم اللناك.
تتايج متتاءوأل المعوشوأل لؤعومؤيس اأو ول هي ج التدًيد.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون العاملين

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التنميج ا داًيج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا
لولكؤيج.

وؤم أومول شي اس العيومؤيس

شًا شبل الاظيفج
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 ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل















ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الش اس ا داًيج.
ا شًا وؤم ى ًالاأل النءل االندس اا ووًم لؤعومؤيس.
ا شًا وؤم المؤفوأل الفًويج اافظهو.
متولعج ى ًالاأل تنفيذ الءًاًاأل اتاعيع ال زالاأل.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
متولعج ى ًالاأل ش اس الت نيد االتكؤي لؤعومؤيس.
تنفيذ الؤاا م االءاانيس االمنشاًاأل االءًاًاأل ال وتج لولعومؤيس ات ليءهو.
ا شًا وؤم ى ًال التتايوأل ال وتج ل ميع العومؤيس.
ا شًا وؤم ى ًالاأل ىنهول ال دمج د تلس مس ادتلوس الءونانيج.
متولعج تاًيً كشا المًتلوأل االمنم امًاعلج ىمتوك ت أل المًتلوأل االمكوفآأل لؤعومؤيس.
متولعج ى ًالاأل منم أ وزاأل امًاعلج ىمتوك الت أل لؤعومؤيس.
متولعج ىمتوك ت أل ميزانيج الاظو االت أل الفًويج ال وتج لولعومؤيس.
متولعج التعيينوأل لؤاظو الت تتيج االفنيج ال وتج لولعومؤيس.
متولعج ى ًالاأل ا و س وس الاظو الت تتيج االفنيج ال وتج لولعومؤيس.

اسم الوظيفة :رئيس قسم االستحقاقات

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التمايل االماوتلج

الدً ج

الثونيج

تءع هذه الاظيفج لإداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج ي تص شوغؤهو لو شًا

وؤم أومول ا تتاءوعوأل.

شًا شبل الاظيفج
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 مسهل دًات ت وًى وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل











ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج.
تاًيً اتتموًاأل التً االمكوفآأل ااد اً ا وفيج.
ا شتًاك فم الؤ وس الفنيج االءيوم لمو يتند ىليي مس أومول.
ىمتييوك تي أل المًتلييوأل ااد يياً ال وتييج لأو ييول هي ييج التييدًيد االعييومؤيس اى ييًالاأل
ال تم مس المًتلوأل اتاايل المًتلوأل ىلم اللناك.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ت ميع الءاانيس االؤاا م االءًاًاأل التودًم امتولعج تنفيذهو.
متولعج اتنفيذ الءًاًاأل ال وتج لولتتايوأل لءو م لؤءاانيس االؤاا م.
ىوداد ات هيز مكوفآأل المنم افاص ا نتو العؤم .
ىوداد ات هيز الع ااأل االمكوفآأل دو ول هي ج التدًيد االعومؤيس.
تييداد التأمينييوأل االمعوشييوأل اا تييتء وووأل ال وتييج ل ميييع أنييااع اد ييوزاأل دو ييول هي ييج
التدًيد االعومؤيس.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون أعضاء هيئة التدريس

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التنميج ا داًيج

الدً ج

الثونيج

تءع هيذه الاظيفيج ليإداًم الشي اس ا داًييج ي يتص شيوغؤهو لو شيًا
التدًيد.

وؤيم أوميول عتيم أو يول هي يج
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شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل
 ي

ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج.

 ا شًا














وؤم ى ًالاأل نءل اندس أو ول هي ج التدًيد امعوانيهم فم غيً أاعوأل العمل الًتميج.

متولعج ى ًالاأل ش اس الت نيد االتكؤي .
ا شًا وؤم ى ًالاأل ىنهول ال دمج د تلس مس ادتلوس الءونانيج.
متولعج ى ًالاأل ا و س وس اظو هي ج التدًيد امعوانيهم.
ا شًا وؤم العومؤيس لولدً وأل اددنم امتولعج تنفيذهم لألومول.
ا شًا وؤم افظ المؤفوأل الفًويج دو ول هي ج التدًيد االعومؤيس.
متولعج ىمتوك ت أل ميزانيج الاظيو االتي أل الفًوييج ال وتيج لأو يول هي يج التيدًيد
امعوانيهم.
متولعييج ى ييًالاأل ميينم اد ييوزاأل امًاعلييج ىمتييوك تي أل اد ييوزاأل دو ييول هي ييج التييدًيد
امعوانيهم.
متولعج أومول التعيينوأل دو ول هي ج التدًيد امعوانيهم.
متولعج ى ًالاأل تنفيذ الءًاًاأل اتاعيع ال زالاأل.
متولعج ى ًالاأل ىوداد ال ج ال متيج لؤتكؤي .
متولعيييج تنفييييذ الءييياانيس االؤييياا م االمنشييياًاأل االءيييًاًاأل ال وتيييج لأو يييول هي يييج التيييدًيد
امعوانيهم ات ليءهو.
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

اسم الوظيفة :رئيس قسم الخدمات اإلدارية

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

التنميج ا داًيج

الدً ج

الثونيج

تءييع هييذه الاظيفييج لييإداًم الشيي اس ا داًيييج لولكؤيييج ي ييتص شييوغؤهو لو شييًا
ا داًيج.
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وؤييم عتييم ال ييدموأل

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل











ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج.
ا شًا وؤم ملون الكؤيج اا ل غ فم الاعأل المنوتس وس التًميموأل االتيونج ال زمج لهو.
ا شًا وؤم تشبيل اتو ل النءل ال وتج لولكؤيج اتيونتهو.
ا شييًا وؤييم مًاف ي الكؤيييج لتيفج وتييج االاييدا االمءوتي اادكشييوك المييس ًم اتنفيييذ
شًا العءاد ال وتج لهو اتاتيل ا ي وًاأل مس المتعوعديس.
ا شًا وؤم العومؤيس لولءتم االتنتي لينهم امتولعج ىن وزاتهم.
ا شًا وؤم ىو نوأل الكؤيج اومل ا و نوأل وس الماو ًاأل االندااأل.
متولعج الًد وؤم المكوتلوأل الااًدم اىل غهو ىلم أميس الكؤيج.
ا شًا وؤم ا اً انتًا العومؤيس اأومول ا تتع موأل.
تتؤم اللًيد االمكوتلوأل الااًدم اعيدهو لدفوتً الااًد اتتؤيمهو لدداًاأل اادعتوم الم تتج.
ا شًا وؤم العومؤيس لولنظوفج اال دمج لولكؤيج اتًتيس نالوأل ومؤهم.

اسم الوظيفة :رئيس قسم شئون المقر

الات

العوم

الم ماوج الناويج

الت تتيج

اظو

الفناس

الدً ج

الثونيج

تءييع هييذه الاظيفييج لييإداًم الشيي اس ا داًيييج لولكؤيييج ي ييتص شييوغؤهو لو شييًا
ال وً االدا ؤ لملنم الكؤيج امؤاءوتهو.
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وؤييم المظهييً العييوم

شًا شبل الاظيفج
 مسهل دًات وول منوتس لناع العمل. ع ول مدم لينيج عدًهو ثمون تنااأل وؤم ادعل فم اظيفج مس الدً ج اددنم ملوشًم. ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج لن وس. الءدًم وؤم التعومل مع الاوتس اآلل . ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.الاا لوأل االمت اليوأل












ي ع شوغل الاظيفج لؤتا يي العوم لمديً ىداًم الش اس ا داًيج لولكؤيج.
ا شًا وؤم العومؤيس التولعيس لي اتا يههم امتولعج تنفيذ أومولهم.
ا شًا وؤم اتو ل اتت دام الميوه االكهًلول.
منوتلج تتب ل ادموكس أموم مدا ل الملون .
ا ع
ا شًا وؤم التًكيلوأل االتاتي أل الكهًلو يج امتولعج تيونتهو.
متولعج ميع ادومول ال وتج لولتيونج االمشتًيوأل مع ا داًم الهندتيج.
ا شًا الكومل وؤم تيونج آ أل التتايً لولكؤيج.
مت اليج تأميس الكؤيج لؤافوظ وؤم ادًااس االممتؤكوأل العومج.
المًاً وؤم كوفج أموكس المءً لؤتاء مس اتس المظهً االنظوفج.
ا شًا وؤم ميع أومول التيونج مس تلوكج اكهًلول ان وًم انءوشج اتلًيد اتكيي
الءيوم لمو يتند ىليي مس أومول أ ًى مموثؤج.

ثالثاً
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ال .

 معايير اختيار القيادات اإلداريةأوال :أمين الكلية
 -1اخلاربات
 لًم ف م ول العمل ا داً مدم

تءل وس  36وومو م

 -2شروط شغل الوظيفة
 دً ج مديً ووم
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 ا تيوز التدًيس الذ يتياي مًكز ىويداد الءيودم لؤء يوع الاكيام لول هيوز المًكيز لتنظييم
اا داًم
 ا تيوز المءولؤج الش تيج امشًاع الت ايً المءدم وس ا داًم العومج المتءدم لهو
 -3املاهارات والقررات واملعار األاااية
 التاؤ لمهوًم الءيودم اا شًا االتا يي
 التاؤ لولءدًم وؤم ات وذ الءًاًاأل الاوتمج اتامل المت اليوأل
 التاؤ لمهوًم ىداًم الاعأل
 التاؤ لمهوًم ووليج ف ا تتول اىوداد التءوًيً
 التاؤ لءدًاأل ووليج ف م ول الت ي ا تتًاتي
 ى ودم التعومل مع الاوتس اآلل امهوًاتي الم تؤفج.
ثانياً :مديرو اإلدارات
 -1اخلاربات
 لًم ف م ول العمل ا داً

تءل وس  33وومو

 -2شروط شغل الوظيفة
 الدً ج ادالم
 الم ماوييج الناويييج لؤدً ييج الم ؤالييج لؤعمييل لييو داًم التي يعمييل لهييو لءييو لل وعييج ات ي
الاظيفج
 -3املاهارات والقررات واملعار األاااية
 التاؤ لمهوًم ووليج ف الءيودم اا شًا
 التمتع لمهوًم العمل لًاس الفًي
 الءدًم وؤم العمل تاأل أ ظًا أا با
 ا لموم لولتشًيعوأل االءاانيس المنظمج لؤعمل
 ى ودم ىوداد التءوًيً امهوًاأل ا تتول
 ى ودم تومج لءااود الت ي ا تتًاتي
 الءدًم وؤم ات وذ الءًاًاأل اال المشك أل
 الءدًم وؤم تامل المت اليوأل االتا يي.
 ى ودم التعومل مع الاوتس اآلل امهوًاتي الم تؤفج.
 ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.
ثالثاً :رؤساء األقسام اإلدارية
 -1اخلاربات السابقة
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لًم ف م ول العمل ا داً

تءل وس  8تنااأل

 -2شروط شغل الوظيفة
 الدً ج الثونيج وؤم ادعل
 الم ماوج الناويج لؤدً ج الم ؤالج لءو لل وعج ات
 ا تيوز التدًيس الذ تتياي الكؤيج اال ومعج

الاظيفج

 -3املاهارات والقررات واملعار األاااية
 الءدًم وؤم التعومل مع اآل ًيس
 التاؤ لمهوًاأل الت ي االتنتي االتنظيم
 الءدًم وؤم اتت دام الاوتس اآلل لمهوًم فو ءج
 الءدًم وؤم ىوداد التءوًيً
 ى ودم التعومل مع الاوتس اآلل امهوًاتي الم تؤفج.
 ا لموم ال يد لأاد الؤبوأل اد نليج.
رابعاً :معايير اختيار القيادات بالوحدات ذات الطابع الخاص
 -1املؤهالت
 دً ج الدكتاًاه
 -2اخلاربة
 أس يكاس و ا هي ج تدًيد وومل لولكؤيج
 أس يكاس لديي لًاأل ومؤيج اىداًيج ف دمج الم تمع االلي ج
 -3املاهارات والقررات واملعار األاااية
 الءدًم وؤم التااتل الفعول مع الم تمع
 التاؤ لولءدًم وؤم ال المشك أل
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املصادر
 -3ثنول ماتم فًاوأل .اتتليوس ما ج ل ميع ا داًاأل ادعتوم العومؤيس لكؤيج اآلداس .2131
 -2ثنيول ماتيم فًاييوأل .تاؤييل اتتييي

الاظيو

في المكتلييوأل ال ومعييج لولءييوهًم الكليًى – م ؤييج

المكتلوأل المعؤموأل العًليج – .د 23ع( 2الًيل  – .)2113ص ص .19-5
-1

ومعيييج وييييس شيييمد – ا داًم العوميييج لؤتنظييييم اا داًم .ا تتوتيييوأل لمتيييتاى ىداًم ووميييج– .
الءوهًم .ال ومعج د.أل.

-3

ومعييج ويييس شييمد – ا داًم العومييج لؤتنظيييم اا داًم .ل وعييوأل تاتييي

الاظييو

 – .الءييوهًم.

ال ومعج د .أل.
ا شًافيج لؤهيكل التنظيم  – .الءوهًم .ال ومعج .3999

-5

ومعج ويس شمد – ليوس لولاظو

-6

ومعييج وييييس شييمد – كؤييييج الت ييوًم  .اايييدم ادتييتوذ اليييدكتاً /مامييد ًشيييود الاميي اى للايييظ
ادزموأل 3995

-7

ومعييج الفيييام كؤيييج داً العؤييم ااييدم

ييموس ال ييادم الهيكييل التنظيميي اادكييوديم لكؤيييج داً

العؤام – .الفيام :الاادم .2119
 -8متييً .ازاًم التعؤيييم العييول الدالييج لؤلاييظ العؤم ي  .عييوناس تنظيييم ال ومعييوأل ًعييم  39لتيينج 72
ا اتييي التنفيذيييج افءييو م آل ييً التعييدي أل – .الءييوهًم  :الهي ييج العومييج لشيي اس الم ييولع ادميًيييج
.2119
 -9مت فم مامد ألا لكً .التنظيم اا داًم ف المنظميوأل العوميج  :ميد ل ت ليءي  – .ا تيكندًيج:
الداً ال ومعيج .2111
 -31عييًاً ً يييد ال هييوز المًكييز لؤتنظيييم اا داًم ًعييم  313لتيينج  3978لشييأس المعييوييً ال زمييج
لتًتيس الاظو

.
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