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مقدم ـ ـة:
ً
ً
ً
ً
يعــد الهيكــل التنظيمــي د ــتورا منظمــا ومعيــارا ساتمــا للمة ســات األكاديميــة ا ــاد واملتطــور وا ــدير
بالبقـا واملناسسـة ـ عــالم اليـو والدـد سيـح ي ــدد بدقـة وانتظـا و س ـة معــاييراالختيـار وتـرو تـوصب املناصـ
وتسلس ــلها داخ ــل كلي ــة األلس ــن امع ــة ع ــي ت ــمس وي ــنظم العسق ــات وي ــدد الوا ب ــات ويو ـ املس ــةوليات مل ــن
يشملهم الهيكل بداية من القيادات العليا ستى مـدير اإلدارات والوسـدات بالكليـة باإلفـاسة إصـب تقسـيم املهـا بـي
العاملي وبيا قنوات التنسيق الر مية وتسلسل القياد داخل الكلية.

* يضم الهيكل التنظيمي للكلية:
 -1مجلس الكلية.
 -2عميد الكلية.
 -3وتيل الكلية لشةو التعليم والطسب.
 -4وتيل الكلية لشةو الدرا ات العليا والب وث.
 -5وتيل الكلية لشةو خدمة امل تمع وتنمية البيئة.
 -6رؤ ا األقسا العلمية.
 -7أمي الكلية.
 -8القيادات اإلدارية بالكلية.
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قرارمجلس الكلية باعتماد ت ديح الهيكل التنظيمي

نظـرمجلـس الكليـة ـ

لسـت بتـاري  2018/10/16ت ــديح الهيكـل التنظيمـي والتوصـيف الـوظيفي وذلـ

ـ فــو

ا ــت داث تيان ــات دي ــد لتلبي ــة استيا ــات التديي ــر والتط ــوير وتس ــهم ـ ت قي ــق ر ــالة الكلي ــة وأ ــداسها ( مكت ـ
التعاو الدوص وسد متابعـة ا رـريجي إصـب وسـد متابعـة ا رـريجي والـدعم امل ـي) وبعـد اإلالـسو واملناقشـة واسـق
امل لس علب ت ديح الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي املرسق نص بهذا القرار.

عميد الكلية

أ.د .منى قةاد سسن
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أو ًلا ً
ي
التوصيفًالوظي ًف ً
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ً
أوال :التوصيف الوظيفي
تم توصيف الوظائف داخل الكلية ووفع تود لكل منها علب الن و التاصب:
 -1مجلس الكلية
عميد الكلية
1-1
 - 1/1/1مدير وسد فما ا ود .
 – 2/1/1مدير وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة
 - 3/1/1رئيس مكت العميد
 – 2/1وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب
 - 1/2/1مديرإدار تئو التعليم والطسب
 - 1/1/2/1رئيس قسم التس يل
 - 2/1/2/1رئيس قسم تئو الدرا ة واالمت انات
 - 2/2/1مديرإدار تئو ا رريجي
 - 3/2/1مديرإدار رعاية الطسب
 4/2/1رئيس نة التعليم االلكتروني.
 - 5/2/1رئيس نة اإلرتاد الطسبى
 - 6/2/1رئيس مكت الوتيل
 -3/1وتيل الكلية للدرا ات العليا والب وث
 - 1/3/1مديرإدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين
 - 2/3/1مديرإدار العسقات الثقاسية والب وث
 - 3/3/1مديرإدار املكتبات (العامة – االلكترونية)
 – 4/3/1مدير وسد تكنولو يا املعلومات.
 – 5/3/1مديرمكت التعاو الدوص
 - 1/3/3/1رئيس قسم التزويد
 - 2/3/3/1رئيس قسم الر ائل العلمية
 - 3/3/3/1رئيس قسم الفهر ة والتصنيف
 - 4/3/3/1رئيس قسم خدمة املكتبات
 - 5/3/3/1رئيس قسم الدوريات والنشر
 - 4/3/1رئيس مكت الوتيل
 -4/1وتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة
 -1/4/1مدير وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة
 -2/4/1مدير وسد إدار األزمات والكوارث
 -3/4/1مديروسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي
 -4/4/1مدير وسد الصحة والسسمة املهنية
 -5/4/1مدير وسد الدساو املدنى
 - 6/4/1مدير وسد األمن
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 -7/4/1مديراملرتزالطبى
 – 8/4/1رئيس مكت الوتيل
 -5/1رؤ ا مجالس األقسا العلمية
 - 6/1أمي الكلية
 - 1/6/1مديرإدار العسقات العامة
 - 2/6/1مديرإدار أمانة مجلس الكلية
 - 3/6/1مديرإدار املشتريات واملراز
 - 1/3/6/1رئيس قسم املشتريات
 - 2/3/6/1رئيس قسم املراز
 - 4/6/1مديرإدار ا حسابات واملرا عة
 - 1/4/6/1رئيس قسم ا حسابات
 - 2/4/6/1رئيس قسم املرا عة
 - 3/4/6/1رئيس قسم ا رزينة
 - 5/6/1مديرإدار الشئو اإلدارية
 - 1/5/6/1رئيس قسم تئو العاملي
 - 2/5/6/1رئيس قسم تئو أعضا يئة التدريس
 - 3/5/6/1رئيس قسم ا ردمات اإلدارية
 - 4/5/6/1رئيس قسم اال ت قاقات
 - 6/6/1مديرإدار تئو التعليم والطسب
 – 1/6/6/1رئيس قسم التس يل
 – 2/6/6/1رئيس قسم تئو الدرا ة واالمت انات
 – 3/6/6/1رئيس قسم ال واسدين
 – 7/6/1مديرإدار رعاية الطسب
 – 8/6/1مديرإدار تئو ا رريجي
 – 9/6/1مديرإدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين
 – 10/6/1مديرإدار العسقات الثقاسية والب وث
 – 11/6/1مديرإدار املعامل اللدوية
 – 12/6/1مديرإدار املكتبات
 – 13/6/1املطبعة
 - 14/6/1الصيانة
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 – 15/6/1وسد األمن
 – 16/6/1وسد الدساو املدنى
 – 17/6/1وسد الصحة والسسمة املهنية
 –18/6/1رئيس مكت مديرالعا
مجلس الكلية
-1
وسقا للماد  40من قانو تنظيم ا امعات رقم  49لسنة .1972
يةلف مجلس الكلية أو املعهد التابع لل امعة برئا ة العميد  ,وعضوية:
أ) وتيل الكلية.
ب) رؤ ا األقسا .
ج) أ تاذ من كل قسم  ,علب أ يتناوب العضوية أ اتذ القسم دوريا كل نة بترتي أقدميتهم األ تاذية ,
ومل لس ا امعة بنا علب الل مجلس الكلية أو املعهد أ يضم إصب عضوية امل لس خمسة أ اتذ علب األتثر
ممن اليتمتعو بعضويت ملد نة قابلة للتجديد.
د) أ تاذ مساعد ومدرس الكليات واملعا د التي اليزيد عدد األقسا سيها علب عشر  ,وأ تاذين مساعدين
ومدر ي إذا زاد عدد األقسا علب عشر .
ويجرى تناوب العضوية دوريا كل نة بترتي األقدمية كل سئة  ,وال ي ضر ةال األعضا ا تماعات مجلس
تئو توظيف األ اتذ
الكلية عند النظر تئو توظيف األ اتذ وال ي ضراملدر و منهم عند النظر
املساعدين.
ـ) ثسثة أعضا علب األتثر ممن لهم دراية خاصة املواد التي تدرس الكلية أو املعهد  ,يعينو ملد نتي
قابلة للتجديد بقرارمن رئيس ا امعة بنا علب اقتراح مجلس الكلية أو املعهد وم واسقة مجلس ا امعة .
وال يجوز أ يجمعوا بي عضوية أتثر من مجلس من مجالس الكليات واملعا د التابعة لل امعات ا رافعة
لهذا القانو  ,وال أ يجمعوا بي عضوية مجلس الكلية أو املعهد وعضوية مجلس ا امعة الذ تتبع الكلية أو
املعهد.
ويشترك رؤ ا األقسا التي تقو بأعبا التدريس بكلية أو معهد غير كليتهم أو معهد م مجلس تل الكلية أو
املعهد عند النظر املسائل الداخلة اختصاص أقسامهم.
ماد :41
يختص مجلس الكلية أو املعهد التابع لل امعة بالنظر املسائل اآلتية:
أوال  -مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم واملتابعة:
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) (1ر م السيا ة العامة للتعليم والب وث العلمية الكلية أو املعهد  ,وتنظيمها وتنسيقها بي األقسا
املرتلفة.
) (2وفع خطة ا تكمال وإنشا املباني ودعم املعامل والتجهيزات واملكتبة الكلية أو املعهد.
) (3إعداد خطة الكلية أو املعهد العامة للبعثات واأل ازات الدرا ية واإليفاد علب املنح األ نبية.
) (4إعداد برنامج ال تكمال أعضا يئة التدريس الكلية أو املعهد.
) (5إعداد السيا ة الكفيلة بتش يع الدرا ة بعض أقسا الكلية أو املعهد.
) (6إعداد السيا ة الكفيلة بتيسير سصول السب الكلية أو املعهد علب الكت واملذترات ا امعية وبتش يع
التأليف بعض املواد.
) (7ر م اإلالار العا لنظا العمل أقسا الكلية أو املعهد وتنظيم التنسيق بي ذه األقسا .
) (8إقراراملحتوى العلمي ملقررات الدرا ة الكلية أو املعهد والتنسيق بينها األقسا املرتلفة.
) (9إبدا الرأ وفع السئ ة التنفيذية لل امعات  ,وإعداد السئ ة الداخلية للكلية أو املعهد.
) (10وفع السئ ة الداخلية ملكتبة الكلية أو املعهد.
) (11تنظيم قبول الطسب ئ الكلية أو املعهد وت ديد أعداد م.
) (12تنظيم الدروس واملحافرات والب وث والتمرينات العملية وأعمال االمت ا الكلية أو املعهد.
) (13مناقشة التقريرالسنو للمعهد وتقاريراألقسا وتوصيات املةتمرات العلمية للكلية أو املعهد ولألقسا ,
وتقييم نظم الدرا ة واالمت ا والب ح الكلية أو املعهد ومرا عتها وتجديد ا فو كل ذل و ب إالار
التقد العلمي والتعليمي ومطال امل تمع وسا ات املتطور .
) (14تنظيم الشئو اإلدارية واملالية الكلية أو املعهد.
) (15إعداد مشروو موازنة الكلية أو املعهد.
) (16متابعة تنفيذ السيا ة العامة للتعليم والب وث الكلية أو املعهد.
ثانيا  -املسائل التنفيذية:
) (17توزيع االعتمادات املالية علب األقسا .
) (18ت ويل الطسب ونقل قيد م من الكلية أو املعهد واليهما.
) (19قيد الطسب للدرا ات العليا وتس يل ر ائل املا ستير والدتتوراه وتعيي ا ا حكم علب الر ائل ,
وإلدا القيد والتس يل.
) (20توزيع الدروس واملحافرات والتمرينات العملية.
) (21ت ديد مواعيد االمت ا ووفع داول وتوزيع أعمال وتشكيل ان وت ديد وا بات املمت ني وإقرار
مداوالت ا االمت ا ونتائج االمت انات الكلية أو املعهد.
) (22اقتراح منح الدر ات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو املعهد.
) (23الترتيح للبعثات واملنح واأل ازات الدرا ية ومكاسآت التفرغ للدرا ات العليا.
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) (24اقتراح تعيي أعضا يئة التدريس الكلية أو املعهد ونقلهم.
) (25الندب من الكلية أو املعهد واليهما.
) (26الترتيح للمهمات العلمية واالعارات وأ ازات التفرغ العلمي.
) (27رعاية الشئو اال تماعية والريافية للطسب.
) (28اقتراح قبول التبرعات مع مراعا سكم املاد السابعة.
) (29قبول ت ويل السب الفرق اإلعدادية والسب الفرق األوصب ب س األسوال من الكليات واملعا د املتناظر
ا امعات ا رافعة لهذا القانو .
) (30قبول ت ويل ونقل قيد الطسب من كليات أو معا د غير تابعة لل امعات ا رافعة لهذا القانو .
) (31تس يل ر ائل املا ستير والدتتوراه وتعيي ا ا حكم علب ذه الر ائل وإلدا التس يل.
ثالثا  -مسائل متفرقة:
) (32املسائل األخرى التي ي يلها علي مجلس ا امعة.
) (33املسائل األخرى التي يختص بها وسقا للقانو .
ماد :42
يقو العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو املعهد  ,ويبلغ م افرا لسات إصب رئيس ا امعة  ,تما يبلد
القرارات خسل ثمانية أيا من تاري صدور ا  ,ويبلغ الهيئات والسلطات ا امعية املرتصة القرارات التي يج
إبسغها اليها.
عميد الكلية أو املعهد
ماد :43
يعي رئيس ا امعة املرتص عميد الكلية أو املعهد التابع لل امعة من بي األ اتذ العاملي يهما ملد ثسث
نوات قابلة للتجديد.
و ب سالة عد و ود أ اتذ الكلية أو املعهد  ,لرئيس ا امعة أ يندب أسد األ اتذ من الكليات أو املعا د
التابعة لل امعة للقيا بعمل العميد  ,ول أ يندب أسد األ اتذ املساعدين من ذات الكلية أو املعهد للقيا
بعمل العميد.
ويجوز إقالة العميد من العماد قبل نهاية مدتها بقرار مسب  ,من رئيس ا امعة بعد م واسقة مجلس ا امعة
املرتص وذل إذا أخل بوا بات ا امعية أو بمقتضيات مسةوليات الرئا ية بعد إ را الت قيق السز .
ماد :44
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يقو العميد بتصريف أمورالكلية وإدار تئونها العلمية واإلدارية واملالية .
ويكو مسئوال عن تنفيذ القواني و اللوائح ا امعية وتذل عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس
ا امعة وامل لس األعلب لل امعات سدود ذه القواني واللوائح.
ماد :45
يقد العميد  ,بعد العرض علب مجلس الكلية أو املعهد  ,تقريرا إصب رئيس ا امعة نهاية كل عا امع عن
الكلية أو املعهد وذل توالئة للعرض علب مجلس ا امعة.
تئو التعليم والب وث و ائر نواح النشا
ماد :46
للعميد أ يدعو إصب اال تماو مجالس األ قسا والل ا املشكلة الكلية أو املعهد وسقا ألسكا
تما ل أ يعرض عليها ما يراه من املوفوعات.

ذا القانو ,

) (3وتس الكلية أو املعهد
ماد :47

للكلية ثسثة وتس يعاونو العميد إدار تئو الكلية أو املعهد ويقو أقدمهما مقام عند غياب .
ويختص اسد ما بالشئو ا راصة بالدرا ة والتعليم بمرسلة البكالوريوس أو الليسانس وتئو الطسب
الثقاسية والريافية و اال تماعية .
ويختص اآلخر بشئو الدرا ات العليا و الب وث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع املعا د واملراتز والهيئات
املعنية بالب ح العلمي.
ويختص وتيل ثالح لكل كلية يختص بشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة ويكو ب كم وظيفت عضوا
مجلس خدمة امل تمع وتنمية البيئة.
ويكو تعيي الوتيل من بي أ اتذ الكلية أو املعهد بقرار من رئيس ا امعة بنا علب ترتيح العميد  ,وذل
ملد ثسث نوات قابلة للتجديد مر واسد .

 -1/1/1مدير وسد فما ا ود
• يعي مديرالوسد بقرار من مجلس الكلية بنا علب توصية من عميد الكلية.
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -13

• ي ضرمدير وسد فما ا ود مجلس الكلية بنا علب م واسقة رئيس ا امعة.
االختصاصات واملسةوليات
• إعداد خطط العمل السزمة واإلتراف علب العاملي بالوسد .
• متابعة نظا العمل بالوسد والتأتد من أنشطتها اليومية والترتيز علب التنسيق بي العاملي بالوسد
• عمــل تقــارير دوريــة وتســليمها مل لــس اإلدار عــن العمــل بالوســد وســق املهــا املكلفــة بهــا ومــا يوا ههــا مــن
مشاكل.
• اقتراح مصادر تمويل غير تقليدية للوسد والعمل علب تنمية موارد ا.
• ملدير الوسد ا حق ب تسييرالعمل واالتصال باألقسا اإلدارية والعلمية بالكلية ب إالـارالصـسسيات التـى
تعطى ل من مجلس إدار الوسد .
 –2/1/1مدير وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف املباتر علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة أعمالهم.
• متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لتعليم اللدات وإتقانها.
• إعداد برامج تسويق أنشطة الوسد .
• إعداد برامج إتقا اللدة االنجليزية واإلعس عنها.
• اإلتراف الفنى واملاصب واإلدارى علب كاسة أعمال الوسد وإبرا العقود مع الدير ب سدود لطات املالية.
ً
• تصــريف كاســة تــئو الوســد وسقــا للقــواني واللــوائح وقــرارات مجلــس اإلدار ومــا يفــوض سي ـ مــن قب ــل
رئيس مجلس اإلدار .
• تقديم تقرير دورى عن نشا الوسد مل لس اإلدار للمناقشة
• اإلتراف علب تقديم اال تشارات الفنية والعلمية ب مجال عمل الوسد .
• تقديم االقتراسات السزمة لتطويراألدا وتنمية موارد الوسد وزياد أنشطتها وتفعيل برامجها.
• تنسيق األعمال واألنشطة مع رئيس مجلس إدار الوسد وتنظيم الندوات واملةتمرات ا راصة بها.
 -3/1/1رئيس مكت العميد
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات ال تى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب ا.د .العميد
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• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب عميد الكلية تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية أ لز
األمر
• اإلتراف علب تفعيل س ل الزوارا راص باملكت .
• اإلتراف علب ا تيفا

ُ
ميع متطلبات وسد فما ا ود من تقارير أو بيانات تطل من املكت أو يتم

تجميعها من األقسا العلمية واإلدارات املعنية وتسليمها إصب عضو يئة التدريس املرتص.
• اإلتراف علب ا تس املوفوعات ا راصة بمجلس الكلية من اإلدارات املعنية واألقسا العلمية
وتسليمها ملكت أمانة مجلس الكلية تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية.
• اإلتراف علب ا تس ا داول وا رطط الدرا ية من األقسا العلمية املرتلفة بالكلية لتوقيعها من
أ.د /عميد الكلية.
• األتراف علب تنسيق مواعيد العميد وا تماعات داخل وخارج الكلية
• اإلتراف علب أعمال األعداد وتجهيز ا راص باالمت انات.
 -2/1وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب
 -1يختص باإلتراف علب اإلدارات التالية:
 إدار تئو التعليم والطسب إدار تئو ا رريجي إدار رعاية الطسب -2اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة تةو التعليم والطسب نة مرا عة وتطويرالبرامج -3االتراف علب الوسدات التالية:
 نة اإلرتاد الطسبى نة التعليم اإللكترونيً
 -4يك ـ و منوال ــا بجمي ــع األعم ــال ا راص ــة بش ــئو الدرا ــة والتعل ــيم والط ــسب بمرسل ــة الليس ــانس ويك ــو
ب كم وظيفت عضوا ب مجلس التعليم والطسب با امعة.
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ب
قطاعًشئونًالتعليمًوالطال ً

مجلسًالكلي ًة
عميدًالكلي ًة
ب
وكيلًالكليةًلشئونًالتعليمًوالطال ً

إدارةًشئونً
ب
التعليمًوالطال ً

قسمًالتسجي ًل

قسمًشئونً
الدراسةً
والمتحانات

ن
إدارةًشئو ً
ن
الخريجي ً

ن
الوافدي ً

رؤساءًمجالسً
األقسامًالعلمية

لجنةًالرشادً
ى
الطالب ً

إدارةًرعاية
ب
الطال ً

لجنةًالتعليمً
اللترونى

ب
 لجنةًشئونًالتعليمًوالطال ً لجنةًمراجعةًوتطوي ًرجً
ًالبرام ً

رئيسًمكتبًالوكي ًل

االختصاصات واملسةوليات
• معاونة العميد إدار تئو الكلية سيما يتصل بأمور الطسب واالمت انات والتدريس.
• إدار الشئو ا راصة بالدرا ة والتعليم بمرسلة الليسانس
• اإلتراف علب التدري العملب للطسب.
ً
• درا ــة مقترس ــات األقس ــا ـ ت ــا الن ــدب للت ــدريس واالمت ان ــات م ــن خـ ارج الكلي ــة تمهي ــدا لعرف ــها عل ــب
مجلس الكلية
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• اإلتراف علب متابعة تدريس املقررات القومية والتربية العسكرية ب الكلية.
• اإلتراف علب رعاية الشئو الريافية واال تماعية والثقاسية والفنية من خسل تون املشـرف العـا علـب
األنشطة الطسبية.
• اإلتراف علب تئو الطسب ال واسدين.
• إعداد ما يعرض علب املةتمر العلمي السنو للكلية سيما يخص
 -1/2/1مديرإدار تئو التعليم والطسب
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• تلقى تشوف املرشحي للقبول من مكت التنسيق ومرا عتها.
• مرا عة اال تمارات ا راصة بالكشف الطبى علب الطسب ا دد.
• متابعــة تنفيــذ إ ــرا ات تــئو القيــد والتسـ يل وإعــداد ــداول املحافــرات وإعــس
ب الوقت املنا .,

ــداول االمت انــات

• اإلتراف علب مرا عة نتائج امت انات الطسب.
ً
• اإلتراف علب إعداد تشوف مكاسآت الطسب املتفوقي درا يا .
• العم ل علب تنفيذ إ را ات تأدي الطسب والتأتير ب الس ست.
• التوقيع علب املكاتبات الصادر ب سدود اختصاص .
• التنس ــيق م ــع اإلدار العامـ ـ ة لش ــئو التعل ــيم والطـ ــسب با امع ــة وإخطار ــا بالبيانـ ــات املطلوب ــة لطـ ــسب
الكلية.
• إعداد التقاريرا راصة بأعمال تئو التعليم وإبدا املقترسات التى تساعد علب ت سي مستوى األدا .
• العم ــل عل ــب إع ــداد األعم ــال ا راص ــة ب ــاإلدار التابع ــة لـ ـ الت ــى تع ــرض عل ــب مجل ــس الكلي ــة والعم ــل عل ــب
تنفيذ ا.
• سفظ س ست قيد الطسب وملفاتهم.
• متابع ــة ا ــتخراج البطاق ــات ا امعي ــة للط ــسب وت ــذل متابع ــة إ ــرا ات عم ــل أرق ــا ا ل ــوس أثن ــا ست ــر
االمت انات.
• متابع ــة ا ــتخراج الش ــهادات العلمي ــة والبيان ــات ا راص ــة ب ــا رريجي بع ــد ا ــتيفا الر ــو املق ــرر لهــذا
الشأ .
• اإلتراف علب تنفيذ األسكا املتعلقة بالتجنيد للطسب الذتور.
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -17

 -1/1/2/1رئيس قسم التس يل
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم .
• متابعـ ــة تجهيـ ــز أعمـ ــال االمت ان ـ ــات مـ ــن تجهيـ ــز أرقـ ــا ا ل ـ ــوس وإعـ ــداد اإلسصـ ــائيات لطبـ ــع ورق األ ـ ــئلة
وت ضير أعداد ورق اإل ابة.
• إعداد قوائم أ ما الطسب الذين يدخلو االمت ا مع أرقا ا لوس وت ديد املواد التـى ـيدخلو
االمت ا سيها.
• اإلتراف علب إعداد ترو الت ويست.
• أعداد تشوف الدر ات والتقديرات ا راصة بطسب الفرق املرتلفة.
ً
• اإلتراف علب ت ريرالشهادات التى تطل من الس ست البقا لألسكا املقرر (تهادات القيد)
• إعداد ميع اإلسصائيات واألوراق التى تر ل لل هات املرتلفة.
• اإلتراف علب إدخال بيا ونتائج الطسب علب قاعد البيانات ا راصة بشئو الطسب.
• االلتزا بعمل دليل الطال باال تعانة بقسم تئو الدرا ة.
• إعداد تشوف ا حضور والدياب وتسليمها إصب ا االمت انات.
• اإلتراف علب إعداد داول أعمال نة تئو الطسب وتنفيذ تو يهاتها.
• متابعة ير ستر االمت انات وإعداد تقرير يومى عن الل ا .
• متابعة ومرا عة النتائج ا راصة باالمت انات للفصلي الدرا يي األول والثاني للتأتد من صحتهما.
• إعتماد اال تمارات ا راصة بالدعم وا تمارات املد ا امعية.

 -2/1/2/1رئيس قسم تئو الدرا ة واالمت انات
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• إعداد داول الدرا ة ومرا عتها مع أعضا يئة التدريس
• اإلتراف علب إعداد داول االمت انات بالكلية.
• متابعة إعداد تشوف امل راقبي واملسسظي لسمت انات.
• مرا عة املكاتبات واملذترات ا راصة بالقسم والتوقيع عليها وعرفها علب املرتصي
• تنفيذ اللوائح ا راصة بنظا الدرا ة واالمت انات .
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• إعداد خطة الدرا ة ومرا عتها وتجهيز األعداد املقترسة للقبول بالكلية ب كل عا وتشكيل الكنترول.
• اإلتراف علب أعمال امت انات املعادلة لطسب الشهادات األ نبية.
• اإلتراف علب إعداد مذتر الصرف ملست قات أعضا يئة التدريس عن التدريس والتصحيح ....إ خ.
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 -2/2/1مديرإدار تئو ا رريجي
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• سفظ نسرة من نتائج امت انات مرسلة الليسانس.
• مرا ع ــة الق ــرارات الوزاري ــة بم ــنح ال ــدر ات العلمي ــة وإتخ ــاذ الق ــرارات السزم ــة العتماد ــا م ــن الس ــلطات
املرتصة ثم االستفاظ باألصول التى اعتمدت من رئيس ا امعة وترقيمها وتس يلها.
• ت ريرالشهادات املةقتة وتهادات التقديرات للرريجي .
• إبسغ إدار تئو التعليم والطسب با امعة بإسصائيات عن ا رريجي .
• ا تيفا بيانات النماذج ا راصة بت رير تهادات ا رريجي .
• اإلتراف علب تسليم امللفات والشهادات للرريجي .
• مرا عة الشهادات التى يطلبها ا رريجو

هات العمل ا رار ية والتصديق عليها.

• إعداد البيانات واإلسصائيات املطلوبة عن ا رريجي وإبسغها لل هات املرتصة.
• سفظ صحائف أسوال ا رريجي .
• الرد علب ا تفسارات الكليات وا هات ا رار ية ب تأ البيانات املتعلقة با رريجي .
• اإلتراف علب الترتي واإلعداد للقرارات التى تخص منح الدر ات العلمية للطسب.
• اإلتراف علب أعمال النسخ والت رير لشهادات ا رريجي والتوقيع عليها.
 – 3/2/1مديرإدار رعاية الطسب
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة أعمالهم وتو يههم
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة
• متابعة أعمال ات اد الطسب ووفع امليزانيات املنا بة لألنشطة.
• متابعة أعمال التدري وترتيح املدربي والفنيي وا ربرا ألو النشا بالكلية.
• الب ح عن ا حاالت اال تماعية التى تست ق اإلعانة من صندوق التكاسل اال تماع .
• إعداد املشروعات املرتلفة ومعسكرات العمل وا والة للطسب وتنفيذ ا.
• تجهيز مراتز النشا وإمساك الس ست والبطاقات الريافية.
• إقامة املعارض املتنوعة لنشا الطسب الفنى.
• اإلتراف علب األنشطة التى يقو بها ات اد الطسب والل ا املتفرعة من .
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• اإلتراف علب ميع األنشطة الريافية والثقاسية واال تماعية والرسست وإقامة املعسكرات وا والة.
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 – 4/2/1نة اإلرتاد الطسبى
اإلختصاصات واملسةوليات
• وفع السيا ات وا رطط الكفيلة بت قيق أ داف الل نة
• إقرار القواعد الداخلية لتنظيم يرالعمل بالل نة.
• ا تقبال الطسب ا دد ب بداية الدرا ة وتعريفهم بنظا اإلرتاد الطسبى بالكلية.

 – 5/2/1نة التعليم اإللكترونى
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب سريق الهيكل اإلدار بل نة التعليم االلكتروني.
• إدار وتطوير نظا
• تدري

نة التعليم االلكتروني املرتص بإدار الصفوف االلكترونية.

يئة التدريس واإلتراف علب بنا مساقات الكترونية بطريقة التعليم املدمج.

• تدري الطلبة علب ا تخدا نظا التعليم االلكترونى.
• إدار وتط ــوير نظ ــا الصـ فوف املبات ــر  Alsun live classوتق ــديم املحاف ــرات ع ــن بع ــد واال تماع ــات
االسترافية.
• إدار وتط ــوير نظ ــا االنج ــازاالكــاديمى املر ــتص ببن ــا الس ــير الذاتي ــة للمدر ــي والطلب ــة وبن ــا ص ــف ات
االنترنت ومشارتة امللفات مع اآلخرين ب يح يتم إنشا مساسة خاصة لكل مستخد وعرفها للزائرين.
• تطويرصف ة الكلية ا ديد وإفاسة ميع البيانات ومتابعتها.
• اإلتراف علب منتديات الكلية االلكترونية للطلبة.
• اإلتراف علب املكتبة االلكترونية لر ائل املا ستير ومشاريع در ة البكالوريوس .
 -6/2/1رئيس مكت الوتيل
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باملكت ومتابعة تنفيذ األعمال .
• متابعة ومرا عة ميع األعمال واملها املنو بها بمكت وتيل الكلية للتعليم والطسب والتى تتمثل ب -:
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات التى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب وتيل
الكلية للتعليم والطسب.
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• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب

نة تةو التعليم

والطسب أ لز األمر
• مرا عة ا رطط الدرا ية علب داول األقسا العلمية مع سريق العمل باملكت ملطابقة عدد اعات
ا رطة علب ا دول
• مرا عة دول االمت ا علب السئ ة مع سريق العمل باملكت
• مرا عة تشكيل ا املمت ني الوارد من األقس ا العلمية علب خطة القسم مع سريق العمل باملكت
ثم توقيعها من وتيل الكلية للتعليم وعميد الكلية ويتم تصوير ا نسرتي وإر الها للكنتروالت والشةو
اإلدارية
• اإلتراف علب تجهيز الكنتروالت من سيح تشوين ترا ات اإل ابة للعا الدراس ى السابق وتزويد
الكنتروالت باألدوات الكتابية السزمة واملتابعة معهم ب ا تس االمت انات وكل ما يخص تئو
االمت ا وتبليغ املعيدين واملدر ي املساعدين والساد أعضا

يئة التدريس بالتوا د بالكنترول

التابع ل لبداية العمل
• ا تس تشوف بأ ما الطلبة املكفوسي من تةو الطسب مو

بها املواد الدرا ية التى يةدو

االمت ا بها مع تبليغ املعيدين بكل األقسا العلمية املكلفي بالكتابة بالتوقيع بالعلم ومتابعة
توا د م ب أيا االمت ا .
• متابعة إر ال الكنترول تيت ملطبعة الكلية للتجليد بعد انتها الكنتروالت من أعمال االمت انات
وظهورالنتيجة
• متابعة األقسا العلمية لعمل االمت ا التكميلب لطسب الشهادات املعادلة
• متابعة األقسا العلمية لعمل امت ا للطلبة العائدين من املنح الدرا ية
• اإلتراف علب إعداد دول نة التعليم والطسب وسضور لسة التعليم والطسب وعمل م ضرالل نة
.
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 -3/1وتيل الكلية لشئو الدرا ات العليا والب وث
-1

-2
-3

-4

يختص باإلتراف علب اإلدارات التالية:
 إدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين إدار العسقات الثقاسية والب وث إدار املكتباتاإلتراف علب تئو املكتبات.
اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة الدرا ات العليا. نة العسقات العلمية والثقاسية ا رار ية نة املكتبات. نة املرتبرات واأل هز العلمية. نة اخسقيات الب ح العلمي اإلتراف علب الوسدات التالية: وسد تكنولو يا املعلومات مكت التعاو الدوص بالكليةيك ــو منوال ــا بجمي ــع األعم ــال ا راص ــة بش ــئو الدرا ــات العلي ــا والب ــوث وتوثي ــق ال ــروابط م ــع الكلي ــات
واملعا ــد واملرات ــز والهيئ ــات املعني ــة بالب ــح العلم ــى ويك ــو ب ك ــم وظيفت ـ عض ــوا ــب مجل ــس الدرا ــات
العليا والب وث با امعة.
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ث
قطاعًالدراساتًالعلياًوالبحو ً

مجلسًالكلي ًة
عميدًالكلي ًة

ث
وكيلًالكليةًللدراساتًالعلياًوالبحو ً

إدارةً
الدراساتًالعليًا
وتدريبًالمعيدين

ت
إدارةًالعالقا ً
ث
الثقافيةًوالبحو ً

رؤساءًمجالسً
األقسامًالعلمية

إدارةً
المكتبات

-

لجنةًالدراساتًالعليًا
لجنةًالعالقاتًالثقافية
لجنةًالمكتبات
لجنةًالمختبراتًواألجهزةًالعلمي ًة
ي
لجنةًاخالقياتًالبحثًالعلم ً
ت
وجدةًتكنولوجياًالمعلوما ً
مكتبًالتعاونًالدوليًبالكلية

رئيسًمكتبً
الوكي ًل

االختصاصات واملسةوليات
• معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
• إعــداد خطــة الدرا ــات العليــا والب ــوث العلميــة ــب الكليــة بنــا علــب اقتراســات مجــالس األقســا والل ــا
املرتصة.
• اإلتراف علب تئو النشر العلمي ب الكلية ومتابعة تنفيذ السيا ة املر ومة ب ذا الشأ .
• اإلت ــراف عل ــب تنظ ــيم امل ــةتمرات والن ــدوات العلمي ــة ا راصـ ـ ة بالقط ــاو وت ــوصب ت ــئو العسق ــات الثقاسي ــة
الداخلية وا رار ية.
• إعداد ما يعرض ب التقرير السنو الذاتي للكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
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 -1/3/1مديرإدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين
اإلختصاصات واملسةوليات
•
•
•
•

متابعة العاملي باإلدار واإلتراف عليهم وتو يههم.
اإلعس عن ستح باب القبول واالتصال با هـات الفنيـة املرتصـة املوسـد للطـسب وتلقـى اللبـات الـراغبي
ب القيد والتس يل ب الدرا ات العليا وس صها ثم عرفها علب العميد ومجلس الكلية.
ً
إعداد املذترات السزمة للعرض علب نة الدرا ات العليا تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية.
ً
ت ريرالشهادات السزمة التى تطل من الس ست وسقا للوائح

• متابعة تدري املعيدين واملدر ي املساعدين.
• اإلتـ ــراف علـ ــب إعـ ـ داد امت ان ـ ــات الدرا ـ ــات العليـ ــا ومتابعـ ــة ـ ــير ا ونتائجهـ ــا وإبـ ــسغ نتـ ــائج االمت ان ـ ــات
لل امعة بعد اعتماد ا.
• إبــسغ ا هــات املعنيــة بأ ــما الطــسب الــراغبي ــب القيــد بالدرا ــات العليــا وا حصــول علــب م واسقــة تلـ
ا هات علب درا تهم مع إخطار م بالبيانات املطلوبة من ةال الطسب ال واسدين.
• إعداد املكاتبات واملرا ـست ا راصـة بالـدورات التدريبيـة التـى تنظمهـا ا امعـة لرسـع قـدرات أعضـا يئـة
التدريس ومعاونيهم.
• القيا بأعمال كرتارية نة الدرا ات العليا وتنفيذ قراراتها.
• اإلت ــراف عل ــب تق ــديم ا ـ وائز واملكاس ــآت املتعلق ــة بط ــسب الدرا ــات العلي ــا وإمسـ اك الس ـ ست ا راص ــة
بها.
• سفظ الس ست التى تخص تدري املدر ي املساعدين واملعيدين.
• اإلتراف علب ا تخراج الشهادات املةقتة رريجب الدرا ات العليا.
• تنفيذ القرارات واللوائح الصادر من امل الس املرتصة بشا الطسب ال واسدين.
• إبسغ ا هات املعنية بنتائج الدورات التدريبية للمدر ي املساعدين واملعيدين.
• ا تخراج البطاقات ا امعية ا راصة بطسب الدرا ات العليا.
• إبسغ أ ما املقبولي بالدرا ات العليا إصب إدار الدرا ات العليا با امعة.
• تنظيم س ست القيد والتس يل لطسب الدرا ات العليا ال واسدين.
 -2/3/1مديرإدار العسقات الثقاسية والب وث
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة اإل را ات املتعلقة بتنف يذ االتفاقيات والبروتوتوالت الثقاسية والعلمية مع كاسة ا هات.
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• متابعة اإل را ات املتعلقة باملةتمرات املحلية والدولية واإلعارات والتفرغ العلمى.
• متابعة أعمال السكرتارية لل نة العسقات الثقاسية وتنفيذ قراراتها.
• متابعة اإل را ات ا راصة باملوفوعات العامة وا وائز
• متابعة اإل را ات ا راصة باأل اتذ الزائرين وصرف مست قاتهم و فر م.
• متابعـ ــة اإل ـ ــرا ات املتعلقـ ــة بإعطـ ــا األ ـ ــازات الدرا ـ ــية والبعثـ ــات العلميـ ــة واملهـ ــا العمليـ ــة والزيـ ــارات
العلمية للرارج.
 -3/3/1مديرإدار املكتبات (العامة – االلكترونية)
االختصاصات واملسةوليات
• متابعة تنفيذ العاملي باإلدار لألعمال وتو يههم واإلتراف عليهم.
• متابعة إ را ات قبول الهدايا وت رير خطابات تكر ملن أ دا ا.
• تقديم االقتراسات السزمة لتسقب أ باب القصور ب العمل.
• متابعة وصيانة مقتنيات املكتبة وتجليد ا وترميمها وتجديد ا.
• اإلتراف علب إعداد ا رطة السنوية لشرا أوعية املعلومات (تت

دوريات  ...ا خ) وتوزيعها.

• متابعة إ را ات ترا الكت واالتتراك ب الدوريات ومتابعة األعداد الناقصة.
• متابعة إنشا س ست قيد أوعية املعلومات وختم األوعية الوارد .
• متابعة اإلعداد الفني (تصنيف سهر ة وصفية – سهر ة موفوعية).
• إعداد قائمة بالدعم املطلوب للمكتبة االلكترونية من أ هز والابعات.
• إعداد القوائم ا راصة بدورات التدريبية وورش العمل ألخصائى املكتبة االلكترونية
• اإلتراف علب العاملي ب إدخال اللدات إصب نظا املكتبة الرقمية بامل لس األعلب لل امعات.
• اإلت ــراف عل ــب الع ــاملي ــب مشـ روو الفهــرس االلكترون ــى ف ــمن مش ــروو ميكن ــة املكتب ــات الت ــابع للمجل ــس األعلـ ب
لل امعات.
• اإلتراف علب صيانة املكتبة الرقمية فمن خطة الصيانة التابعة لوسد تكنولو يا املعلومات.
• االتراف علب مسئوول وسد التدري باملكتبة االلكترونية.
• متابع ــة الع ــاملي ــب ا حس ــاب ا ر ــاص بأعض ــا يئ ــة الت ــدريس والهيئ ــة املعاون ــة بالكلي ــة لل ــدخول عل ــب املوق ــع
االلكترونى للمكتبة.
• االتتراك ب أعمال نة املكتبات وتنفيذ قراراتها.
 4/3/1مدير وسد تكنولو يا املعلومات
االختصاصات واملسةوليات
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• متابعة العاملي بالوسد وتو يههم معرسة مدى تنفيذ م لألعمال املوكلة إليهم.
• اإلتراف علب إنشا معامل ديد للحا
• املشارتة ب امت انات ا حا

اآلصب.

اآلصب لطسب الكلية.

• إنشا موقع إلكترونى للكلية علب تبكة اإلنترنت ومتابعت وتطويره با تمرار.
• اإلتراف علب إنشا تبكة املعلومات الداخلية بالكلية.
• متابعة تطويرمكونات تبكة املعلومات الداخلية وأ هز ا حا

اآلصب بصفة مستمر .

• تـدري السـاد أعضــا يئـة التــدريس ومعـاونيهم واإلداريــي علـب تيفيــة ا ـتخدا ا حا ـ اآلصـب وتشــديل
برامج املرتلفة.
• متابعة أعمال ميكنة إدارات الكلية املرتلفة.
• تقديم الدعم الفنى للعملية التعليمية.
• تقديم التوصيات واالقتراسات التى من تأنها التدل علب أ باب القصور ب العمل.
 5/3/1مديرمكت التعاو الدوص
االختصاصات واملسةوليات:
• تشكيل الهيكل التنظيمي ملكت التعاو الدوص
• التعريف بمها مكت التعاو الدوص .
• التنسـ ــيق بـ ــي أعضـ ــا الهيكـ ــل التنظيمـ ــي ملكت ـ ـ التعـ ــاو الـ ــدوص وبـ ــي إدار الكليـ ــة وا امعـ ــة كـ ــل سيمـ ــا
يخص .
• متابعة ير عمل االتفاقيات العلمية بي الكلية وا امعات األ نبية املعنية.
 -1/3/3/1رئيس قسم التزويد
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ة األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• إعداد قوائم بالناترين للر وو إليها عند إ را عمليات التزويد.
• تقسيم ميزانية ترا الكت واملرا ع علب أقسا الكلية ومتابعة الصرف.
• إعداد ا رطة السنوية لشرا الكت واملرا ع وا من املكتبات أو املعارض .
• تقديم املقترسات السزمة لتسقب أ باب القصور ب العمل.
• متابعة تسليم س ست مستندات التسلم وت ريرم افر س ص املطبوعات.
• متابعة تسليم املطبوعات ا ديد وترتيبها وإعداد ا للقيد.
• متابعة اإلتتراك ب الدوريات للمكتبة وا تكمال األعداد الناقصة منها.
• متابعة إمساك الس ست والقيد بها وختم املطبوعات الوارد .
• متابعة اإل را ات املالية واملستندات ا راصة بشرا املطبوعات.
• متابعة إعداد قوائم املطبوعات املرتلفة وإصدار أوامرالتوريد.
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• قبول ال هدايا وتقييمها واإلتراف علب تس يلها وتكرا ان الذ أ دا ا.
 -2/3/3/1رئيس قسم الر ائل العلمية
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة ا ردمة املكتبية ا راصة بالر ائل ا امعية.
• إصدار نشر دورية ببيانات الر ائل ا ديد وتوزيعها علب األقسا العلمية.
• تقديم املقترسات السزمة لتس ب أ باب القصور ب العمل.
• اإلتراف علب قاعة الر ائل ا امعية وترتي م توياتها علب األرسف والعناية بها.
• اإلتراف علب س ست قيد الر ائل ا امعية.
• العمل علب تزويد املكتبة بالر ائل ا امعية ب التخصصات املناظر عن الريق اإل دا .
• القيا بأعمال التزويد واإلعداد الفنى وا ردمة للر ائل ا امعية.
• اإلتراف علب سهر ة الر ائل ا امعية (سهر ة وصفية وموفوعية).
 -3/3/3/1رئيس قسم الفهر ة والتصنيف
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة تصنيف أوعية املعلومات.
• إصدار نشر اإلفاسات ا ديد باملكتبة وتوزيعها علب أقسا الكلية.
• اإلتراف علب سهر ة مقتنيات املكتبة (سهر ة وصفية وموفوعية)
• إعداد الفهارس التقليدية واملوفوعية ملقتنيات املكتبة.
• تقديم اإلقتراسات السزمة لتس ب أ باب القصور ب العمل.

 -4/3/3/1رئيس قسم خدمة املكتبات
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• العمل علب مطالبة املستعيرين برد الكت ب املواعيد ًاملحدد وإتخاذ اإل را ات البديلة.
• اإلتراف علب أعمال اإلعار الداخلية وا رار ية وسقا ملا تنص علي الئ ة املكتبة
• العمل علب تو ي القرا ومعاونتهم ب ا تخدا الفهارس التقليدية واإللكترونية.
• اإلتراف علب ا رد السنوى ملحتويات املكتبة
• تقديم اإلقتراسات السزمة لتس ب أ باب القصور ب العمل
• متابعة إصدار تشاف ت ليل بم تويات الدوريات
• متابعة إ را ات تجليد وترميم مقتنيات املكتبة والعناية بها وصيانتها.
• متابعة تقديم ا ردمة املر عية وإعداد بيا دورى يبي سرتة اال تعار واملترددين علب قاعة املرا ع.
• متابعة إعداد القوائم الببليو راسية
 -5/3/3/1رئيس قسم الدوريات والنشر
االختصاصات واملسةوليات
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•
•
•
•
•
•
•

متابعة صدور األعداد ا ديد من مطبوعات الكلية.
تسلم عدد من النسخ وسفظها ب مكا خاص بدوريات املكتبة.
إعداد قاعد بيانات متكاملة قابلة للب ح اإللكترونى با م املةلف.
إعداد أرتيف كامل ملطبوعات الكلية منذ الطبعة األوصب وستـى الوقـت ا حافـر واملوفـ وو (امل ـال واللدـة
والكلمات املفتاسية).
التواصل مع األقسا العلمية إل تكمال األرتيف وتذل قاعد البيانات بشكل مستمر.
التيسير علب السب الب ح العلمى لإلالسو علب قاعد البيانات أو األرتيف وتنظيم آلية اإلالسو.
التنسيق مع املكتبة اإللكترونية عملية اإلالسو.

 -4/3/1رئيس مكت الوتيل
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات التى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب السيد أ.د/
وتيل الكلية.
• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
 ب سالة و وب رد األقسا – وإعاد عرفها علب وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب نة الدرا ات إلز األمر.
• اإلتراف علب تفعيل س ل الزوارا راص باملكت .
• اإلتراف علب تسليم الراغبي ب اإلالسو علب الر ائل العلمية والكت باملكتبة إذ تتابى موقع من
السيد أ.د /وتيل الكلية.
• اإلتراف علب ا تيفا

ُ
ميع متطلبات وسد فما ا ود من تقارير أو بيانات تطل من املكت أو يتم

تجميعها من األقسا العلمية واإلدارات املعنية وتسليمها إصب عضو يئة التدريس املرتص.
• اإلتراف علب إر ال األب اث ا راصة بأعضا يئة التدريس والباسثي للت كيم والتى يتم نشر ا ب
ا راصة

دوريات كلية األلسن (سيلولوجب – صحيفة األلسن – مجلة األلسن للتر مة – الكت
ُ
باملةتمرات التى تعقد بالكلية بشكل دورى) وعمل قاعد بيانات إلكترونية خاصة بها سيح يقو
العاملي باملكت با رطوات اآلتية:
• ا تس نسرتي ورقيتي من الب ح مع املبلغ املرصص للت كيم.

• تزويد الب ح با تمارات الت كيم وعرف علب السيد أ.د /وتيل الكلية تمهيدا إلر ال لأل اتذ
املحكمي .
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• متابعة عملية الت كيم وإبسغ الباسح بنتائج الت كيم سي ورود ا وإعداد الب ح للنشر – إذا كا
ً
مقبوال ِالبقا للت كيم.
• تجميع األب اث املقبولة للنشر وإر الها للطباعة.
• متابعة ا تس املوفوعات ا راصة بل نة الدرا ات العليا  -والتى تعقد األربعا الثالح من كل تهر
بقاعة مجلس الكلية – من اإلدارات املعنية وتنسيقها وتتابتها بشكل إلكترونى وتسليمها للسيد أ.د/
وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب نة الدرا ات العليا.
• اإلتراف علب ا تس ا داول وا رطط الدرا ية من األقسا العلمية املرتلفة بالكلية ومرا عتهم
بسئ ة الدرا ات العليا وإعاد إر الهم لألقسا العلمية لتصحي هم ب سالة و ود أخطا .

 -4/1وتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة
 -1يختص باإلتراف علب اإلدارات والوسدات التالية:
 قسم تئو مشروعات البيئة وخدمة امل تمع. املرتزالطبى. وسد إدار األزمات والكوارث. وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي. وسد رساعة للب وث وتنمية املعلمات اللدوية والتر مة. وسد الصحة والسسمة املهنية. وسد الدساو املدنى. -2اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة تئو البيئة وخدمة امل تمع .ً
 -1يكــو منوالــا بجميــع األعمــال ا راصــة بشــئو خدمــة امل تمــع وتنميــة البيئـ ة ويكــو ب كــم وظيفتـ
عضوا ب مجلس خدمة امل تمع وتنمية البيئة با امعة.
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قطاعًشئونًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئ ًة

مجلسًالكلي ًة
عميدًالكلي ًة
وكيلًالكليةًلشئونًخدمةًالمجتمعً
وتنميةًالبيئ ًة

قسمًشئونًمشروعاتً
البيئةًوخدمةًالمجتمع

ى
المركزًالطب ً

وحدةًمتابعةً
نًوالتدريبً
الخريجي ً
ي
المهن ً

وحدةًالصحةً
والسالمةًالمهنية

إدارةًاألزماتً
والكوارث

ى
وحدةًالدفاعًالمدن ً

ث
وحدةًرفاعةًللبحو ً

لجنةًشئونًالبيئةًوخدمةً
المجتمع

رئيسًمكتبًالوكي ًل

االختصاصات واملسةوليات
• معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بخدمة امل تمع وتنمية البيئة .
• إدار الشئو ا راصة بخدمة امل تمع ب إالارالنطاق ا درا ب للكلية.
• العمل علب تنمية البيئة وا حفاظ عليها.
• العمل علب تطويرامل تمع املحيط من خسل تطبيق األسكاراملبتكر .
 – 1/4/1مدير وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف املباتر علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة أعمالهم.
• متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لتعليم اللدات وإتقانها.
• إعداد برامج تسويق أنشطة الوسد .
• إعداد برامج إتقا اللدة االنجليزية واإلعس عنها.
• اإلتراف الفنى واملاصب واإلدارى علب كاسة أعمال الوسد وإبرا العقود مع الدير ب سدود لطات املالية.
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ً
• تصــريف كاســة تــئو الوســد وسقــا للقــواني واللــوائح وقــرارات مجلــس اإلدار ومــا يفــوض سي ـ مــن قب ــل
رئيس مجلس اإلدار .
• تقديم تقرير دورى عن نشا الوسد مل لس اإلدار للمناقشة
• اإلتراف علب تقديم اال تشارات الفنية والعلمية ب مجال عمل الوسد .
• تقديم االقتراسات السزمة لتطويراألدا وتنمية موارد الوسد وزياد أنشطتها وتفعيل برامجها.
• تنسيق األعمال واألنشطة مع رئيس مجلس إدار الوسد وتنظيم الندوات واملةتمرات ا راصة بها.
 -2/4/1مدير وسد إدار األزمات والكوارث
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم .
• إعداد تقرير نوى عن األزمات والكوارث التى توا هها الكلية.
• تكوين سرق إلدار األزمات وزياد در ة ا تعداد الكلية ملوا هتها.
• وفع خطط وسد إدار األزمات والكوارث واتخاذ القرارات الوقائية لتجن وقوعها وا حد من تأثير ا.
• درا ة األزمات وا تخسص الدروس املستفاد ومعا تها.
• عقد الندوات واملةتمرات العلمية ب مجال إدار األزمات والكوارث.
• عقد البرامج التدريبية وورش العمل لتنمية املعارف واملهارات ا راصة بالتنبة باألزمات والكـوارث وإعـ داد
خطط الوقاية منها ومنع وقوعها.

 -3/4/1مدير وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة استيا ات وق العمل ومد إدار الكلية واألقسا العلمية بها.
• اإلتراف علب إنشا قاعد بيانات خاصة با رريجي من ميع أقسا الكلية.
• اإلتراف علب ستح قنوات اتصال بي الكلية وكاسة مة سات امل تمع املدنى و يئات لتوظيف ا رريجي .
• اإلتراف علب ملتقى التوظيف الذى تعقده الكلية.
• املشارتة ب ملتقيات التوظيف التى تعقد ا ا امعة.
• تصميم اال تبيانات ا راصة بتوظيف ا رريجي .
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• اإلتراف علب تجميع اال تبيانات من ا رريجي ومة سات و يئات التوظيف.
• س ــل املش ــكست أو رسعه ــا لأل ــتاذ ال ــدتتور وتي ــل الكلي ــة لش ــئو خدم ــة امل تم ــع وتنمي ــة البيئ ــة ـ ـ سال ــة
الضرور .
• إعداد تقرير نهاية كل عا دراس ي سول ما تم انجازه وما لم يتم انجازه مع ذتر األ باب.
• توسير برامج التدري امل ي للطسب خسل ستر التدري امليداني.
• توسير برامج تدريبية لتنمية مهارات ا رريجي وسقا ملتطلبات وق العمل.
• املسا مة توسرير سرص عمل رريجب الكلية
 -4/4/1مدير وسد الصحة والسسمة املهنية
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تنفيذ خطة سمة املنشأ من ناسية الصيانة (تهربا
 العمل علب تطهيرا ر زانات بصفة دورية. العمل علب تدطية اللوسات الكهربائية. التأتد من و ود عسمات إرتادية لسسلم الهروب والتأتد من سمة ا تخدامها. -التأتد من أعمال النظاسة من نظاسة األرفيات وا حمامات باملطهرات.

باتة نجار ود انات وأرفيات)

 -5/4/1مدير وسد الدساو املدنى
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تأمي املنشأ وسمايتها من ا حريق عن الريق:
 املرورالدورى علب الكلية وتتابة التقارير واملسسظات. املرورالدورى علب الفايات ا حريق ومتابعة صيانتها. املرورالدورى علب خط املياه ا راص با حريق ومتابعة خزا املياه ا راص با حريق. التنس ــيق م ــع إدار الكليـ ــة وإدار ال ــدساو املـ ــدنى با امع ــة لعم ــل دورات تدريبيـ ــة وتوعي ــة للمـ ــوظفيبالكلية وذل لتدريبهم علب أعمال ا حريق واإل عاسات األولية وقد بق وتم عمل دورات من قبل.
 -6/4/1مديراملرتزالطبى
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب األالبا العاملي باملرتز وتو يههم ومتابعة أعمالهم املوكلة لهم.
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• متابعة الكشف الطبى علب الطسب ا دد.
• متابعة صرف العسج املدو بتذتر العسج املقترح من املرتزالطبى.
• متابعة صرف العسج الشهرى ألصحاب األمراض املزمنة (الضدط السكر  ...إخ).
• تجهيز غرف العزل بالكلية وت ويل ا حاالت املشتب سيها للمستشفى.
• ت ويل أصحاب األمراض املزمنة إصب األخصائى لعمل الف وصات السزمة.
• متابعة أعمال الوقاية فد األمراض املعدية.
• متابعة ا ردمة الطبية التى تقدمها عياد األ نا للطسب.
• إ عاف ا حاالت الطارئة وت ويلها إصب مستشفى الطلبة.
• تقديم اإلقتراسات ا راصة بتطوير نظا عسج الطسب.
• اإلت ــراف عل ــب ع ــسج الط ــسب املرال ـ ى ووص ــف الع ــسج لهــم وت ــويلهم غل ــب مستش ــفى الطلب ــة إذا ا ــتدعت
ا حالة.
• تقديم ا ردمات الطبية أثنا االمت انات واملسابقات الريافية.
• إلقا املحافرات لتوعية كل العاملي والطسب بطرق الوقاية من األمراض.
ً
• املشارتة ب ا حمست القومية لتطعيم الطسب وسقأ رطة وزار الصحة بالتعاو مع ا امعة.

 -7/4/1رئيس مكت وتيل خدمة البيئة وتنمية امل تمع
اإلختصاصات واملسةوليات
• يقو مديراملكت باإلتراف علب العاملي باملكت وتو يهم ومتابعة إنجاز م للعمل0
ً
• اإلت ــراف عل ــب تص ــنيف املراالب ــات الت ــى ت ــرد للمكتـ ـ م ــن ا ه ــات املرتلف ــة تمهي ــدا لعرف ــها عل ــب وتي ــل
الكلية.
• اإلتـراف علـب متابعـة املكاتبــات التـ ى يـتم إر ــالها لألقسـا العلميـة واإلدارات املعنيــة وتجميـع الـردود عليهــا
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب وتيل الكلية املرتص
• اإلتراف علب تنظيم مواعيد األ تاذ الدتتورالوتيل ا راصة باملكت
• اإلت ـ ــراف عل ـ ــب ت ض ـ ــير مي ـ ــع الن ـ ــدوات وامل ـ ــةتمرات والص ـ ــالونات الثقاسي ـ ــة وا راص ـ ــة بمكت ـ ـ األ ـ ــتاذ
الدتتورالوتيل
• املشارتة ب األعمال التى تسند إلينا من قبل وسد ا ود .
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• متابعة تسكي الساد أعضا يئة التدريس با ح رات ا راصة بسيادتهم ب مبنى الكلية
• تلقــى الش ــكاوى املقدم ــة مــن الس ــاد أعض ــا يئــة الت ــدريس ا راص ــة بمبنــى الكلي ــة وي ــتم س صــها م ــن قب ــل
األ تاذ الدتتورالوتيل ثم إر الها إصب ا هة املرتصة مع املتابعة0
• اإلت ــراف علـ ــب ا ـ ــتخراج بـ ــادج السـ ــيار ا رـ ــاص بتنظـ ـ يم ـ ــراج الكليـ ــة للسـ ـ اد أعضـ ــا يئـ ــة التـ ــدريس
والعاملي بالكلية
• اإلتــراف علــب متابعــة تشــديل ا رــريجي وذلـ عــن الريــق إر ــال خطابــات مــن الشــركات باستيا اتهــا مــن
أقس ــا اللد ــات بالكلي ــة لترت ــي هم للعم ــل ل ــديهم ث ــم عرف ــها عل ــب الوتي ــل ث ــم يو ه ــا إص ــب قس ــم مش ــروعات
البيئ ــة لكتاب ــة أ ــما ا رـ ريجي وبيان ــاتهم ث ــم تع ــود م ــر أخ ــرى إص ــب املكت ـ لكــى توق ــع عليه ــا الوتي ــل ث ــم ي ــتم
االتصال بالشركات حضورمندوب منها ال تس تشوف ا رريجي
• األعمال الشهرية متابعة دول أعمال نة خدمة امل تمع وتنمية البيئـة والـذى يعقـد األربعـا األخيـرمـن
ك ــل ت ــهر بقاع ــة مجل ــس الكلي ــة وسض ــورالل ن ــة وتتاب ــة م افـ ـ را لس ــات ث ــم ي ــتم عرف ــها عل ــب الوتي ــل
العتماد املحضر وإر ال إصب أمانة مجلس الكلية
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 -5/1رؤو ا مجالس األقسا العلمية:
وسقا لقانو تنظيم ا امعات
ماد :56
يعـي رئـيس مجلـس القسـم مـن بـي أقـد ثسثـة أ ـاتذ ـ القسـم ويكــو تعيينـ بقـرارمـ ن رئـيس ا امعـة بعـد أخــذ
رأى عميـد الكليـة أو املعهـد ملـ د ثـسث ـنوات قابلـة للتجديـد مـر واسـد  ,وال يسـرى ـذا ا حكـم ـ سالـة و ـود أقـل
من ثسثة أ اتذ إذا تكو رئا ة مجلس القسم ألقدمهم.
ويعتبررئيس مجلس القسم متن يا عـن رئا ـة مجلـس القسـم بتعيينـ عميـدا أو وتـيس للكليـة أو املعهـد  ,وذلـ إذا
و د غيره من األ اتذ القسم.
و ب سالة خلو القسم مـن األ ـاتذ  ,يقـو بأعمـال رئـيس مجلسـ أقـد األ ـاتذ املسـاعدين سيـ  ,ويكـو لـ بهـذا
الوصف سق سضور مجلس الكلية أو املعهد إال عند النظر تئو توظيف األ اتذ .
ومع ذل إذا لم يكن بالقسم من األ اتذ وى أ نبـ ي  ,ـاز أ يعهـد إليـ عنـد االقتضـا برئا ـة مجلـس القسـم
 ,ويكو ذل بقرارمن رئيس ا امعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.
ماد :57
يج ــوز تن ي ــة رئ ــيس مجل ــس القس ــم ع ــن الرئا ــة ـ سالـ ة إخسل ـ بوا بات ـ ا امعي ــة أو بمقتض ــيات مس ــئوليات
الرئا ية ويكو ذل بقرارمسب من رئيس ا امعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو املعهد.
ماد :58
يشــرف رئ ــيس مجل ــس القس ــم عل ــب الش ــئو العلمي ــة واإلداري ــة واملالي ــة ـ القس ــم ـ س ــدود السيا ــة الت ــي ير ـمها
مجلس الكلية ومجلس القسم وسقا ألسكا القواني واللوائح والقرارات املعمول بها.
ماد :59
يقد رئيس مجلس القسـم  ,بعـد العـرض علـب مجلـ س القسـم تقريـرا إصـب العميـد ـ نهايـة كـل عـا ـامع عـن تـئو
القسم العلمية والتعليمية واإلدارية واملالية  ,وذل توالئة للعرض علب مجلس الكلية أو املعهد.
ماد :60
ـ ســال تع ــدد التخصصــات املرتلفــة ـ القســم  ,يكــو أق ــد األ ــاتذ ـ كــل تخصــص متمي ــزا بكي ــا ذاتــي داخ ــل
القسم نائبا لرئيس مجلس القسم تئو ذا التخصص .
ويتــوصب إدار ــذه الشــئو ت ــت إتــراف رئــيس مجلــس القســم و ــب ســدود السيا ــة التــي ير ــمها مجلــس الكليــة
ومجلس القسم  ,ويقو بالتداول سيها مع باق أعضا يئة التدريس التخصص .
و ـب سـال خلـو التخصـص مـ ن األ ـاتذ يقـو أقـ د األ ـاتذ املسـاعدين سيـ بأعمـال نائـ رئـيس مجلـس القســم
لشئو ذا التخصص.
وتسرى علب نائ رئيس القسم أسكا التن ية املقرر تأ رئيس مجلس القسم.
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االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب الشئو العلمية واإلداريـة واملاليـة ـب القسـم ـب سـدود السيا ـة التـي ير ـمها مجلـس الكليـة
ً
ومجلس القسم وسقا ألسكا القواني واللوائح والقرارات املعمول بها.
• اقت ــراح توزي ــع املحاف ــرات وال ــدروس واألعم ــال ا امعيـ ة األخ ــرى عل ــب يئ ــة الت ــدريس الق ــائمي بالت ــدريس
بالقسم وذل للعرض علب مجلس القسم .
• إعداد مقترسات الندب من خارج الكلية وذل للعرض علب مجلس القسم .
• متابعة تنفيذ قرارات و يا ة مجلس القسم والكلية سيما يخص .
• اقتراح خطة الدرا ات العليا والب وث بالقسم للعرض علب مجلس القسم .
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وم راقبة أعمالهم.
• سفظ النظا داخل القسم وإبسغ العميد بكل ما من تأن املساس سسن يرالعمل بالقسم .
• تقــديم تقريــرإصــب عميــد الكليــة ــب نهايــة كــل عــا ــامعب ســول تــئو القســم العلميــة والتعليميــة واإلداريــة
واملالية بعد اعتماده من مجلس القسم .
• ي ــدعو مجل ــس القس ــم إص ــب امل ــةتمر العلم ــي للقس ــم وع ــرض توص ــيات امل ــةتمر عل ــب مجل ــس القس ــم ومجل ــس
الكلية.
• املشارتة ب الل ا املتخصصة بالكلية.
• رئا ة مجلس القسم .
• إبسغ العميد بم افر ا لسات والقرارات خسل  3أيا من تاري صدور ا.
• يبي رئيس القسم مل لس الكلية و هة نظرمجلس القسم عند نظراملسـائل املعروفـة بشـأن علـب مجلـس
الكلية.
 -6/1أمي الكلية
االختصاصات واملسةوليات
• اقت ــراح ا رط ــط التـ ــى تكف ــل سس ــن ـ ــيرالعم ــل بالكلي ــة وإصـ ــدارالق ــرارات الت ــى تكفـ ــل ت قي ــق األ ـ ــداف
املر ومة وفبط الرقابة علب تنفيذ ذه القرارات.
• ا حفاظ علب كاسة الوثائق واملستندات وامللفات ا راصة بالعاملي وتذل أعضا يئة التدريس.
• اإلتراف علب اإلدارات التابعة ل بالكلية والتى يتوصب رئا تها.
• عـ ــرض املوفـ ــوعات ومتابعـ ــة صـ ــدورالقـ ــواني واللـ ــوائح والتعليمـ ــات املتعلقـ ــة بنشـ ــا الكليـ ــة وبشـ ــئو
العاملي .
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• وفع التقاريرالسنوية للعاملي بعد أخذ رأى الرؤ ا املباترين لهم.
• مرا ع ــة النت ــائج اإل مالي ــة ومجه ــودات اإلدار العام ــة وإب ــدا املسسظ ــات الت ــى م ــن ت ــأنها ت س ــي الـ ــرق
العمل وتطوير ا.
• تنفيذ القواني واللوائح التى تصدرمن السلطات املرتصة.
• إعداد املوفوعات املطلوب عرفها علب مجلس الكلية واألقسا والل ا املرتلفة ومتابعة قراراتها.
• عقد اال تماعات الدورية مع الرؤ ا واملسئولي ومناقشة خطوات العمل ومشكست والعمل علب سلها.
• اإلتراف علب تشكيل الل ا الفنية بالكلية.
• إصدار القرارات التنظيمية للعمل ومتابعة تنفيذ ا.
 -1/6/1مديرإدار العسقات العامة
االختصاصات واملسةوليات
• تو ي العاملي باإلدار بالدر ات األدنى ومتابعتهم.
• متابعـة تنفيــذ البــرامج ا راصــة التــى تقــو بتــدعيم العسقــات بــي العــاملي مــن هــة وبــي العــاملي والكليــة
من هة أخرى.
• اإلتراف علب تنظيم املوا م الثقاسية وبرامج الكلية ب املنا بات املرتلفة.
• تدعيم العسقات بي الكلية وغير ا من الكليات األخرى عن الريق إعداد برامج متطور .
• ا تقبال الوسود األ نبية أثنا زيارتها للكلية.
• العمل علب ربط الكلية بو ائل اإلعس .
• متابعة إصدار والنشرات اإلعسمية واملطبوعات .
• إعداد األسس اإلعسمية عن الكلية.
• اإلتراف علب إعداد املةتمرات والندوات التى تعقد داخل وخارج الكلية.
• ا تخراج وازات فر أعضا التدريس وتأتيرات فر م.
• تنظيم رسست وملتقيات غايتها تواليد العسقة بي أعضا يئة التدريس والعاملي .
• ا تقبال املواالني والرد علب ا تفساراتهم.
• تذليل ما يصادف العمل من معوقات.
• متابعة تلقى الشكاوى من املواالني وم اولة إيجاد سلول لها وإبسغهم بها.
• متابعة ما تصدره و ائل اإلعس من موفوعات تخص مشاكل املتعاملي .
• تقديم االقتراسات التى تساعد علب تطويرمستوى ا ردمات العامة ب املة سة.
• توزيع دايا تذكارية علب الضيوف إ أمكن.
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 -2/6/1مديرإدار أمانة مجلس الكلية
اإلختصاصات واملسةوليات:
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ة األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
ً
• اإلتراف علب تشكيل أعضا مجلس الكلية نويا.
• تلقى املوفوعات املعتمد من عميد الكلية واملطلوب عرفها علب مجلس الكلية.
• إعداد املوفوعات التى تعرض علب مجلس الكلية.
ً
• إعداد دول األعمال ا راص با تماو مجلس الكية تهريا

ً
• تو ي الدعو للساد أعضا مجلس الكلية حضور امل لس تهريا.
ً
• صياغة م ضر قرارات مجلس الكلية عق انعقاد امل لس تهريا وسفظها بعد اعتماد ا.
ً
• متابع ــة م اف ــرمج ــالس األقس ــا والل ــا العلمي ــة ت ــهريا وإع ــداد املوف ــوعات املرتص ــة ب ــالعرض عل ــب
عميد الكلية
• إعداد املذترات ا راصة بصرف بدل سضورمجلس الكلية للساد األعضا .

 -3/6/1مديرإدار املشتريات واملراز
االختصاصات واملسةوليات
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة
• متابعة عملية الصرف املرزنى وتسلم املرتجعات وإ را ات التكهي .
• العم ــل عل ــب ت ــوسير األص ــناف باملر ــاز وا ــتخدا ال ــرق التخ ــزين املنا ــبة لك ــل ص ــنف ومتابع ــة األرص ــد
الوا ت واسر ا ب املراز
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• ا حفـ ــاظ علـ ــب س ـ ـ ل فـ ــمانات أصـ ــحاب العهـ ــد واإلتـ ــراف علـ ــب سفـ ــظ الـ ــدساترالتـ ــى ت ـ ــدد ا القـ ــواني
واللوائح ومراعا خصم النسبة املقرر علب باقب عهدتهم.
• اإلتراف علب إعداد املقايسات السنوية.
• توصب مسئولية ميع األعمال املشارإليها بالنسبة لسعتمادات واألموال التى توفع ت ـت تصـرف الكليـة ـب
سدود التعليمات واللوائح
• التوقيع علب البريد الصادر واعتماد املذترات ب سدود اختصاص .
• متابعة إ را ات املزايدات وتأ يراملقاصف التى تقع ب نطاق الكلية.
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• متابعة إ را ات ا رد السنوى والدورى.
• اتخاذ إ را ات ا رصم ب سالة تسر أو سقد أصناف ب العهد وتوصب اإل را ات املتعلقة بها.
ً
• مرا عة األصناف املطلوب تراؤ ا م ليا أو عن الريق اإل تيراد.
• اإلتراف علب إعداد عمليات ت ريرالطلبات ا راصة باألصناف
• متابعة إ را ات التوريد ونوعية األصناف املورد ومطابقتها للشرو واملواصفات.
 -1/3/6/1رئيس قسم املشتريات
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
ً
• إمس ــاك السـ ـ ست السزم ــة للمب ــالغ املدسوعـ ـ ة مق ــدما ع ــن مش ــتريات ال ــدسع ع ــن اال ــتس ومتابع ــة توريـ ـ د
األصناف ا راصة بهم.
• درا ة املوفوعات التى تتصل باملشتريات وإبدا الرأى.
ً
• إمس ـ ــاك س ـ ـ ل قي ـ ــد التأمين ـ ــات عل ـ ــب املش ـ ــتريات نق ـ ــدا أو بخط ـ ــاب ف ـ ـ ما ومتابع ـ ــة ا ـ ــتيفا التأمين ـ ــات
(ابتدائية – نهائية)
• اتخ ــاذ إ ـ ــرا ات ا ـ ــتيفا مسـ ــتندات تـ ــدارك األص ــناف ومرا عتهـ ــا وت ريـ ــرا ـ ــتمار الصـ ــرف أو التسـ ــوية
السزمة.
• اتخاذ اإل را ات السزمة بشأ الضرائ املستقطعة من املوردين عن املشتريات.
• العم ــل عل ــب توري ــد األص ــناف املتعاق ــد عليه ــا واتخ ــاذ اإل ــرا ات السزم ــة ن ــو املطالب ــة ــب سال ــة التقص ــير أو
التأخير أو لواز التوريد.
• اإلت ــراف عل ــب أعم ــال القس ــم وإص ــدارالتعليم ــات السزم ــة وتوقي ــع املكاتبـ ات الص ــادر م ــن القس ــم وتو ي ـ
املكاتبات الوارد
• إمساك س ست االعتمادات املتخصصة للمشتريات.
• تدارك ميع استيا ات الكلية وا بمناقصات عامة أو م دود .
• إمساك س ست قيد املوردين.

 -2/3/6/1رئيس قسم املراز
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -41

• إعداد املقايسات لألصناف املطلوب تدارتها.
• متابعة أرصد األصناف املو ود باملراز والل تدارتها عند وصولها للحد األدنى أو نفاد ا.
• إمساك دساتر سسابات املراز ومتابعة القيد بها.
• إمساك دسترالعهد املالية ومتابعة تشوف ا حرتة الدورية ا راصة ومتابعة مطابقتها.
• إتما إ را ات نقل العهد
• القيا بعمليات ا رد ألرباب العهد للتأتد من رد مالم يتم رده
• إمساك س ل بأ ما أرباب العهد واتخاذ إ را ات الل خصم الضما السز منها.
• الترخيص لصرف أصناف من املراز
• اإلتتراك ب ا ا رد السنوى والدورى.
• إمساك ملفات ألرباب العهد الشرصية.
• إ را قيد األصناف املنصرسة من ا راز بصفة عهد شرصية أو سرعية
• القيا بإ را ات تكهي األصناف املستدنى عنها وبيعها.
• تسلم األصناف املشتراه وس صها وإفاستها والصرف منها.
• اتخاذ اإل را ات السزمة حفظ األصناف وترتيبها وا حفاظ عليها من التلف.
• إمساك دساتر عهد املرز لقيد األصناف املنصرسة والوارد .
• اتخاذ إ را ات اإلفاسة لألصناف الوارد واملنصرسة.
 -4/6/1مديرإدار ا حسابات واملرا عة وا رزينة
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب التقسيمات التنظيمية األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• متابع ــة مي ــع األعم ــال والب ــوث ا راص ــة بالش ــئو املالي ــة وتنفي ــذ ا البق ــا لألسك ــا املالي ــة ــب املواعي ــد
املنا بة واعتماد ا.
• القيا بصرف اال ت قاقات وقيد التسـويات بعـد مرا عتهـا و اعتماد ـا بمعرسـة هـة االختصـاص وت ريـر
الشيكات وعمل اإلخطارات عنها للبن املست ق الصرف علي .
• مرا عـة ميـع تشـوسات الصـرف املسـحوبة تـيكاتها علــب منـدوب الصـرف أو التوزيـع للتأتـد مـن تسـلم كــل
مست ق ال ت قاق أو توريد قيمت للرزينة.
• متابع ــة ت ص ــيل اإلي ــرادات ومرا ع ــة قائم ــة املت ص ــست وم راقب ــة ـ داد أرص ــد البن ـ وإ ــرا التس ــوية
ا راصة بها ومرا عة دساتراملت صست بعد االنتها من ا تيفائها والتأتير عليها.
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• مطابقـة اال ــتمارات التـى تقــد عـن مكاســآت التصـحيح ا رــاص باالمت انـات علــب مـ وارد الســنة واستســاب
املوارد املست قة ب فو ما تقض ى ب السئ ة التنفيذية لل امعات والقرارات املنظمة لذل .
ً
• ا ــتخراج ب ــواقب ا حس ــابات الو ــيطة ت ــهريا ب ــدو تس ــوية أو ــداد أو ص ــرف وإخط ــارا هــات املرتص ــة
املت رى عنها والعمل علب تسويتها وم راقبة عد قو االلتزامات الناتئة عن خطابات الضما .
• متابعة املرا عة الشهرية للوسد ا حسابية بالكلية.
• إ ــرا التجــاوزات املرتلف ــة للبنــود والل ـ زيــاد االعتم ــادات مــن ا امع ــة وتــذل الل ـ االرتبــا بالنس ــبة
للبنود املمسوتة بمعرسة ا امعة.
• متابعة تنفيذ القواني واللوائح والقرارات املالية.
• إمس ــاك دست ــراليومي ــة العامـ ـ ة وا ــتخراج ا حس ــبة اليومي ــة وت ــذل
إ مالية أ إيضاسية.

ــائر القي ــد للحس ــابات ــوا كان ــت

• تمثيل ا حسابات ب ا ستح مظاريف املناقصات وم راقبة تسليم التأمينات التى تقد سيها.
• متابعة مرا عة تشوف البن وا حسابات ا ارية وعمل التسويات السزمة بها.
• متابعة مرا عة ميع ا تمارات الصرف ا راصة باملصروسات العامة واال تثمارية.
• مرا ع ـ ــة كاس ـ ــة املس ـ ــتندات ومرا ع ـ ــة املعات ـ ــات واإلعان ـ ـ ات وكاس ـ ــة أن ـ ــواو املكاس ـ ــآت وإمس ـ ــاك الس ـ ـ ست
ا راصة بذل .
• إمساك دستراالرتبا ألبواب املوازنة ا ارية واال تثمارية والتأتير بسماح البند ب سدود االعتمادات.
• اإلرتبا باملبالغ بدساتراالرتباالات با رصم من واقع مستندات الصرف والتسوية.
• إعداد البيا الشهرى والربع نوى وا للمبالغ املرتبطة أو املنصرسة.
• إمساك س ست الوظائف للعاملي والعمال سس مجموعتهم النوعية.
• إمساك س ست للساد أعضا يئة التدريس ومعاوينهم .
 -1/4/6/1رئيس قسم ا حسابات
االستصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة أعمال التسويات ا راصة باملطالبات الوارد وإتخاذ إ را ات الصرف إذا ترت صرف املبالغ.
• القي ـ ــا بص ـ ــرف املطالب ـ ــات واال ـ ــت قا قات وقي ـ ــد التس ـ ــويات بع ـ ــد مرا عته ـ ــا واعتماد ـ ــا بمعرس ـ ــة ه ـ ــة
االختصاص وت ريرالشيكات وعمل اإلخطارات لكل من البن واملست ق.
ً
• ا تخراج بواقب ا حسابات الو يطة تهريا بدو تسوية او داد او صرف وإخطارا هات املرتصة.
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• إ ــرا التجــاوزات املرتلفــة للبنــود واللـ زيــاد االعتم ــادات مـ ن ا امعــة واللـ االرتبــا بالنســبة للبن ــود
املمسوتة بمعرسة ا امعة.
• إمساك س ست للساد أعضا يئة التدريس والوظائف املعاونة لهم.
• تجميـ ـ ع م ــواد مش ــروو املوازن ــة م ــن األقس ــا والوس ــدات اإلداري ــة املرتلف ــة وتبويبه ــا وعرف ــها عل ــب مجل ــس
الكلية.
• إعداد البيا الشهرى والربع نوى وا للمبالغ املرتبطة أو املنصرسة .
• مرا عة تشوسات البن وا حسابات ا ارية وعمل التسويات السزمة.
• إ ــرا التس ــويات ا راص ــة با رص ــم عل ــب املص ــروسات اإلف ــاسية إص ــب سس ــاب ــارى دائن ــي ت ــت التس ــوية
وغير ذل مما تدطي تنفيذ اللوائح املالية املعمول بها.
• إمس ــاك دست ــراليومي ــة العام ــة وا ــتخراج ا حس ــبة ال يومي ــة وت ــذل
إ مالية أو تفصيلية أو إيضاسية.

ــائرالقي ــد للحس ــابات ـ ـ وا كان ــت

• م راقبــة ت صــيل اإليـ رادات ومرا عــة قائمــة املت صــست وم راقبــة ــداد أرصــد سسـ اب النقديــة وإ ــرا
التسوية ا راصة ومرا عة دساتراملت صست بعد االنتها من التأتير عليها.
• اإلتراف عل ب إمساك س ست الوظائف للعاملي والعمال سس مجموعتهم.
• االرتبا باملبالغ بدساتر االرتباالات وخصم املبالغ من واقع مستندات الصرف والتسوية.

 -2/4/6/1رئيس قسم املرا عة
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ أعمالهم.
• املرا عة الشهرية للوسد ا حسابية بالكلية.
• مرا عة ميع تشوف الصـرف علـب منـدوب الصـرف أو التوزيـع بعـد اعتمـاد الصـرف وا ـتيفا التـوتيست
والتأتد من أنها تم صرسها عن الريق املوظف املرتص.
• مرا عة ميع ا تمارات الصرف ا راصة باملصروسات العامة واال تثمارية.
ً
• متابعــة ميــع األعمــال والب ــوث ا راصــة بالشــئو املاليــة وتنفيــذ ا البقــا لألسكــا واللــوائح ــب املواعيــد
املنا بة واعتماد ا من السلطة املرتصة .
• متابعة املناقصات املالية الوارد بالكلية.
• مرا عة املعاتات واإلعانات واملكاسآت ب فو األوامرالتى تصدر ب ذا الشأ .
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• تمثيل ا حسابات ب ا ستح مظاريف املناقصات وم راقبة تسليم التأمينات
• متابعة تنفيذ أسكا ولوائح الشئو املالية ومرا عة املستندات مرا عة كاملة.
• مطابقـ ــة اال ـ ـ تمارات الت ـ ــى تق ـ ــد عـ ــن مكاس ـ ــآت التص ـ ــحيح عل ـ ــب مـ ــوارد الس ـ ــنة املالي ـ ــة واستس ـ ــاب املب ـ ــالغ
املست قة ب فو ما تقض ى ب السئ ة التنفيذية.
 -3/4/6/1رئيس قسم ا رزينة
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال
ً
• تسلم اإليرادات النقدية وتوريد ا إصب املصرف املرتص وسقا للتعليمات والقواني واللوائح
• إ را ات الصرف من السلفة املةقتة التى تصرف با م أمي ا رزينة
• صرف املعاتات واملرتبات واملكاسآت التى تسح قيمتها بشي من الكلية وتوزيعها علب مست قيها.
• صرف مكاسآت التفوق للطسب
• القيا ببيع الطوابع والدمدات والشهادات للطلبة.
ً
• متابع ــة إ ــرا الص ــرف م ــن الس ــلف املس ــتديمة للكلي ــة وإمس ــاك السـ ـ ل ا ر ــاص به ــا مو ــحا بـ ـ توزي ــع
املنصرف علب البنود املرتلفة سس امليزانية.

 -5/6/1مديرإدار الشئو اإلدارية
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال
• تنفيذ ميع القرارات التى تتصل بتعديل املرتبات
• إعداد ا تمارات املكاسآت واالمت انات للعاملي
• القيا بإ را ات األ ازات بأنواعها (م راسقة زوج رعاية الفل إ خ)...
• سفظ امللفات الفرعية للعاملي
• متابعة تنفيذ اللوائح والقواني والقرارات وإبسغها لل هات املرتصة
• اتخاذ إ را ات منح األ ازات بأنواعها وإمساك س ستها.
• إ را التسويات وت ريرتشوف املرتبات واملكاسآت للعاملي
• ا تيفا مفردات املرتبات التي تقد ملصلحة الضرائ
• إعداد اإلسصائيات والبيانات ا راصة بالعاملي .
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• اتخاذ إ را ات تنفيذ قرارات توقيع ا زا ات.
• القيا بإ را ات النقل والندب واإلعار والكتابة هات االختصاص.
• القيا بإ را ات إنها ا ردمة ألى ب من األ باب القانونية.
• تنفيذ األعمال املتعلقة بالسفر للرارج بجميع أنواعها.
 -1/5/6/1رئيس قسم تئو العاملي
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة أعمالهم
• اإلتراف علب إ را ات إنها ا ردمة ألى ب من األ باب القانونية
• متابعة إ را تئو التجنيد والتكليف للعاملي
• اإلتراف علب اإل را ات ا راصة بجميع أنواو التسويات.
• متابعة إمساك س ست ميزانية الوظائف والس ست الفرعية للعاملي .
• اإلتراف علب سفظ امللفات الفرعية للعاملي
• متابعة تنفيذ اللوائح والقواني واملنشورات والقرارات ا راصة بالعاملي وتطبيقها.
• اإلتراف علب إ را ات النقل والندب واإلعار .
• متابعة أعمال التعيينات للوظائف التخصصية والفنية للعاملي
• متابعة إ را ات تنفيذ القرارات وتوقيع ا زا ات
• إ را ات منح األ ازات وإمساك س ست األ ازات للعاملي
• ت ريرتشوف املرتبات واملنح واملكاسآت وم راقبة إمساك س ستها.

 -2/5/6/1رئيس قسم تئو أعضا يئة التدريس
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• متابعة إ را ات تعيي أعضا يئة التدريس
• ا تخاذ إ را ات امل واسقة علب اإلعس عن الوظائف ا رالية بنا علب الل األقسا
• تلقـى م واسقـة ا امعــة علـب التعيـي وإعــداد األوامـرالتنفيذيــة وإبسغهـا إصـب األقســا العلميـة املتخصصــة
وإدارات اال ت قاقات لصرف مست قاتهم.
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• تـ وصب أعمــال تزويــد أعضــا يئــة التـ دريس بمــا يفيــد أنهــم أ ــاتذ متفرغـو وإبــسغ األقســا املرتصــة عنــد
ندبهم أو فر م أو اتتراتهم ب الل ا املرتصة.
• إمساك س ست األ ازات واإلعارات.
• إ را ات ا تيفا أعضا يئة التدريس عند بلوغهم ن املعاش لنهاية العا الدراس ي البقا للقواني
• إ را ات نقل أعضا يئة التدريس.
• إمساك الس ست ا راصة باأل اتذ املتفرغي وتخصصاتهم باألقسـا املرتلفـة ومراعـا التجديـد الـسز
لهم عند انتها املد .
• إعــداد مــذتر عــرض أو تقيــيم األ ــاتذ املتفــرغي وإبسغهــا لــإلدار العامــة لشــئو أعضــا يئــة التــدريس
با امعة للم واسقة علب التعيي .
• تلقى مقترسات األقسا وإعداد مذترات لعرفها علب مجلس الكلية
• تنفيذ األعمال املتعلقة بالسفر إصب ا رارج بجميع أنواعها.
• التصريح بمزاولة املهنة ب غير أوقات العمل الر مية.
• تلقى األسكا القضائية ب الدعاوى واتخاذ إ را ات تنفيذ ا.
• القيا بإ را ات النقل والندب واإلعار ألعضا يئة التدريس ومعاونيهم.
• تنفيذ اللوائح والقواني واملنشورات والقرارات ا راصة بأعضا يئة التدريس
• متابعة أعمال التعيينات ألعضا يئة التدريس واأل اتذ املتفرغي وغيراملتفرغي .
• مرا عة التسويات ا راصة بأعضا يئة التدريس
• ا تصدار قرارات رسع ا م الساد املنقولي إصب هات خارج ا امعة
• ا تصدار القرارات التنفيذية مل لس ا امعة سيما يتعلق بأعضا يئة التدريس
• اتخاذ إ را ات منح األ ازات بأنواعها ألعضا يئة التدريس ومعاونيهم.
 -3/5/6/1رئيس قسم تئو املقر
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال
• نقــل املكاتـ مــن مكــا آلخــر ونقــل األدوات واملهمــات السزمــة ألعمــال الصــيانة والــديكورات مــن املرــاز إصــب
موقع العمل.
• إعداد األتكال الفنية املنا بة لوا هات املباني املنا بات القومية.
• اإلتراف علب املظهرالعا وا رارجب ملبانى الكلية ليكو علب الو

السئق

• إعداد الو ائل لتجميل املبانى وتجديد مداخل املباني بالكلية
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• الت قق من نظاسة املبنى والرقات وم راسق واملفروتات واألثاث...
• تنظيم املعلومات والبيانات وسهر تها وت ديثها.
• تصميم نظا توزيع اإلفا داخل الكلية واإلتراف علب تنفيذ ا.
• الت قيق من اال تخدا األمثل للمياه والكهربا ووفع خطط لترتيد اال تهسك
• املرورالدورى علب م راسق املبانى وإعداد تقرير عن سالتها وتيفية صيانتها
ً
• متابعة صيانة املباني داخليا وخار يا من مياه وتهربا ونظاسة.

 -4/5/6/1رئيس قسم ا ردمات اإلدارية
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة إنجاز م لألعمال.
• مرا عـ ة مطالبــات اإلن ــار والدــاز وامليــاه والتليفون ــات وإمســاك السـ ست وا حس ــابات ا راصــة بهــا وت ريـ ر
ا تمارات لصرسها.
• اإلتراف علب العاملي بالنظاسة وا ردمة وترتي نوبات عملهم.
• اإلتراف علب م راسق الكلية واملقاصف وم راقبة تنفيذ ترو العقود
• إمساك دستر توقيع املنتدبي للتدريس
• تســلم البريــد واملكاتبــات الــوارد وقي ــد ا بــدساترالــوارد وتســل يمها لأل هــز املرتص ــة بعــد عرفــها علــب أم ــي
الكلية
• تسلم عهد الوابع البريد والتخليص علب املكاتبات با رارج وتوزيع .
• اإلتراف علب تشديل و ائل النقل ا راصة بالكلية وصيانتها.
• اإلتراف علب اإلعسنات وترتيبها ب اللوسات واإلعس عن املحافرات والندوات
• اإلتراف علب سضور العاملي بالكلية وانص راسهم.
• تلقى الكت الدورية واملنشورات وتوزيعها علب أقسا الكلية.

 – 5/5/6/1رئيس قسم اال ت قاقات
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال
• مرا عة تسوية املرتبات وتنفيذ األسكا القانونية والتظلمات اإلدارية من الناسية ا حسابية.
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•
•
•
•

إعداد املذترات والبيانات التى تتصل بشئو اال ت قاقات
تنفيــذ التأتــيرات بسـ ست اال ــت قاقات والتعــديست التــى تص ــدر بهــا قــرارات إداريــة أو تأديبيــة ممــا ت ــنص
علي القواني واللوائح سيما يتعلق بالعمل.
تنفيذ التعليمات والنظم ا راصة بالقيد ب س ست املرتبات واملكاسآت.
إعداد التسويات السنوية للمكاسآت.

 -6/6/1مدير إدار تئو التعليم والطسب
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• تلقى تشوف املرشحي للقبول من مكت التنسيق ومرا عتها.
• مرا عة اال تمارات ا راصة بالكشف الطبى علب الطسب ا دد.
• متابعــة تنفيــذ إ ــرا ات تــئو القيــد والتسـ يل وإعــداد ــداول املحافــرات وإعــس
ب الوقت املنا .,

ــداول االمت انــات

• اإلتراف علب مرا عة نتائج امت انات الطسب.
ً
• اإلتراف علب إعداد تشوف مكاسآت الطسب املتفوقي درا يا .
• العمل عل ب تنفيذ إ را ات تأدي الطسب والتأتير ب الس ست.
• التوقيع علب املكاتبات الصادر ب سدود اختصاص .
• التنس ــيق م ــع اإلدار العامـ ــة لشـ ـ ئو التعل ــيم والطـ ــسب با امع ــة وإخطار ــا بالبيانـ ــات املطلوب ــة لطـ ــسب
الكلية.
• إعداد التقاريرا راصة بأعمال تئو التعليم وإبدا املقترسات التى تساعد علب ت سي مستوى األدا .
• العم ــل عل ــب إع ــداد األعم ــال ا راص ــة ب ــاإلدار ا لتابع ــة لـ ـ الت ــى تع ــرض عل ــب مجل ــس الكلي ــة والعم ــل عل ــب
تنفيذ ا.
• سفظ س ست قيد الطسب وملفاتهم.
• متابع ــة ا ــتخراج البطاق ــات ا امعي ــة للط ــسب وت ــذل متابع ــة إ ــرا ات عم ــل أرق ــا ا ل ــوس أثن ــا ست ــر
االمت انات.
• متابع ــة ا ــتخراج الش ــهادات العلمي ــة والبيان ــات ا راص ــة ب ــا رريجي بع ــد ا ــتيفا الر ــو املق ــرر لهــذا
الشأ .
• اإلتراف علب تنفيذ األسكا املتعلقة بالتجنيد للطسب الذتور.
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 -1/6/6/1رئيس قسم التس يل
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم .
• متابعـ ــة تجهيـ ــز أعمـ ــال االمت ان ـ ــات مـ ــن تجهيـ ــز أرقـ ـ ا ا ل ـ ــوس وإعـ ــداد اإلسصـ ــائيات لطبـ ــع ورق األ ـ ــئلة
وت ضير أعداد ورق اإل ابة.
• إعداد قوائم أ ما الطسب الذين يدخلو االمت ا مع أرقا ا لوس وت ديد املواد التـى ـيدخلو
االمت ا سيها.
• اإلتراف علب إعداد ترو الت ويست.
• أعداد تشوف الدر ات والتقديرات ا راصة بطسب الفرق املرتلفة.
ً
• اإلتراف علب ت ريرالشهادات التى تطل من الس ست البقا لألسكا املقرر (تهادات القيد)
• إعداد ميع اإلسصائيات واألوراق التى تر ل لل هات املرتلفة.
• اإلتراف علب إدخال بيا ونتائج الطسب علب قاعد البيانات ا راصة بشئو الطسب.
• االلتزا بعمل دليل الطال باال تعانة بقسم تئو الدرا ة.
• إعداد تشوف ا حضور والدياب وتسليمها إصب ا االمت انات.
• اإلتراف علب إعداد داول أعمال نة تئو الطسب وتنفيذ تو يهاتها.
• متابعة ير ستر االمت انات وإعداد تقرير يومى عن الل ا .
• متابعة ومرا عة النتائج ا راصة باالمت انات للفصلي الدرا يي األول والثاني للتأتد من صحتهما.
• إعتماد اال تمارات ا راصة بالدعم وا تمارات املد ا امعية.

 -2/6/6/1رئيس قسم تئو الدرا ة واالمت انات
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• إعداد داول الدرا ة ومرا عتها مع أعضا يئة التدريس
• اإلتراف علب إعداد داول االمت انات بالكلية.
• متابعة إعداد تشوف امل راقبي واملسسظي لسمت انات.
• مرا عة املكاتبات واملذترات ا راصة بالقسم والتوقيع عليها وعرفها علب املرتصي
• تنفيذ اللوائح ا راصة بنظا الدرا ة واالمت انات .
• إعداد خطة الدرا ة ومرا عتها وتجهيز األعداد املقترسة للقبول بالكلية ب كل عا وتشكيل الكنترول.
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• اإلتراف علب أعمال امت انات املعادلة لطسب الشهادات األ نبية.
• اإلتراف علب إعداد مذتر الصرف ملست قات أعضا يئة التدريس عن التدريس والتصحيح ....إ خ.

 -3/6/6/1رئيس قسم ال واسدين
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• إعداد داول الدرا ة ومرا عتها مع أعضا يئة التدريس
• اإلتراف علب إعداد داول االمت انات بالكلية.
• متابعة إعداد تشوف امل راقبي واملسسظي لسمت انات.
• مرا عة املكاتبات واملذترات ا راصة بالقسم والتوقيع عليها وعرفها علب املرتصي
• تنفيذ اللوائح ا راصة بنظا الدرا ة واالمت انات .
• اإلتراف علب أعمال امت انات املعادلة لطسب الشهادات األ نبية.
• اإلتراف علب إعداد مذتر الصرف ملست قات أعضا يئة التدريس عن التدريس والتصحيح ....إ خ.

 –7/6/1مديرإدار رعاية الطسب
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة أعمالهم وتو يههم
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة
• متابعة أعمال ات اد الطسب ووفع امليزانيات املنا بة لألنشطة.
• متابعة أعمال التدري وترتيح املدربي والفنيي وا ربرا ألو النشا بالكلية.
• الب ح عن ا حاالت اال تماعية التى تست ق اإلعانة من صندوق التكاسل اال تماع .
• إعداد املشروعات املرتلفة ومعسكرات العمل وا والة للطسب وتنفيذ ا.
• تجهيز مراتز النشا وإمساك الس ست والبطاقات الريافية.
• إقامة املعارض املتنوعة لنشا الطسب الفنى.
• اإلتراف علب األنشطة التى يقو بها ات اد الطسب والل ا املتفرعة من .
• اإلتراف علب ميع األنشطة الريافية والثقاسية واال تماعية والرسست وإقامة املعسكرات وا والة.
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 -8/6/1مديرإدار تئو ا رريجي
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• سفظ نسرة من نتائج امت انات مرسلة الليسانس.
• مرا ع ــة الق ــرارات الوزاري ــة بم ــنح ال ــدر ات العلمي ــة وإتخ ــاذ الق ــرارات السزم ــة العتماد ــا م ــن الس ــلطات
املرتصة ثم االستفاظ باألصول التى اعتمدت من رئيس ا امعة وترقيمها وتس يلها.
• ت ريرالشهادات املةقتة وتهادات التقديرات للرريجي .
• إبسغ إدار تئو التعليم والطسب با امعة بإسصائيات عن ا رريجي .
• ا تيفا بيانات النماذج ا راصة بت رير تهادات ا رريجي .
• اإلتراف علب تسليم امللفات والشهادات للرريجي .
• مرا عة الشهادات التى يطلبها ا رريجو هات العمل ا رار ية والتصديق عليها.
• إعداد البيانات واإلسصائيات املطلوبة عن ا رريجي وإبسغها لل هات املرتصة.
• سفظ صحائف أسوال ا رريجي .
• الرد علب ا تفسارات الكليات وا هات ا رار ية ب تأ البيانات املتعلقة با رريجي .
• اإلتراف علب الترتي واإلعداد للقرارات التى تخص منح الدر ات العلمية للطسب.
• اإلتراف علب أعمال النسخ والت رير لشهادات ا رريجي والتوقيع عليها.
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 -9/6/1مديرإدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين
اإلختصاصات واملسةوليات
•
•
•
•

متابعة العاملي باإلدار واإلتراف عليهم وتو يههم.
اإلعس عن ستح باب القبول واالتصال با هـات الفنيـة املرتصـة املوسـد للطـسب وتلقـى اللبـات الـراغبي
ب القيد والتس يل ب الدرا ات العليا وس صها ثم عرفها علب العميد ومجلس الكلية.
ً
إعداد املذترات السزمة للعرض علب نة الدرا ات العليا تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية.
ً
ت ريرالشهادات السزمة التى تطل من الس ست وسقا للوائح

• متابعة تدري املعيدين واملدر ي املساعدين.
• اإلتـ ــراف علـ ــب إعـ ــداد امت ان ـ ــات الدرا ـ ــات العليـ ــا ومتابعـ ــة ـ ــير ا ونتائجهـ ــا وإبـ ـ سغ نتـ ــائج االمت ان ـ ــات
لل امعة بعد اعتماد ا.
• إبــسغ ا هــات املعنيــة بأ ــما الطــسب الــراغبي ــب القيــد بالدرا ــات العليــا وا حصــول علــب م واسقــة تلـ
ا هات علب درا تهم مع إخطار م بالبيانات املطلوبة من ةال الطسب ال واسدين.
• إعداد املكاتبات واملرا ـست ا راصـة بالـدورات التدريبيـة التـى تنظمهـا ا امعـة لرسـع قـدرات أعضـا يئـة
التدريس ومعاونيهم.
• القيا بأعمال كرتارية نة الدرا ات العليا وتنفيذ قراراتها.
• اإلت ــراف عل ــب تق ــديم ا ــوائز واملكاس ــآت املتعلق ــة بط ــسب الدرا ــات العلي ــا وإمس ــاك الس ـ ست ا راص ــة
بها.
• سفظ الس ست التى تخص تدري املدر ي املساعدين واملعيدين.
• اإلتراف علب ا تخراج الشهادات املةقتة رريجب الدرا ات العليا.
• تنفيذ القرارات واللوائح الصادر من امل الس املرتصة بشا الطسب ال واسدين.
• إبسغ ا هات املعنية بنتائج الدورات التدريبية للمدر ي املساعدين واملعيدين.
• ا تخراج البطاقات ا امعية ا راصة بطسب الدرا ات العليا.
• إبسغ أ ما املقبولي بالدرا ات العليا إصب إدار الدرا ات العليا با امعة.
• تنظيم س ست القيد والتس يل لطسب الدرا ات العليا ال واسدين.

 -10/6/1مديرإدار العسقات الثقاسية والب وث
االختصاصات واملسةوليات
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• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة اإل را ات املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات والبروتوتوالت الثقاسية والعلمية مع كاسة ا هات.
• متابعة اإل را ات املتعلقة باملةتمرات املحلية والدولية واإلعارات والتفرغ العلمى.
• متابعة أعمال السكرتارية لل نة العسقات الثقاسية وتنفيذ قراراتها.
• متابعة اإل را ات ا راصة باملوفوعات العامة وا وائز
• متابعة اإل را ات ا راصة باأل اتذ الزائرين وصرف مست قاتهم و فر م.
• متابعـ ــة اإل ـ ــرا ات املتعلقـ ــة بإعطـ ــا األ ـ ــازات الدرا ـ ــية والبعثـ ــات العلميـ ــة واملهـ ــا العمليـ ــة والزيـ ــارات
العلمية للرارج.
 -11/6/1مديرإدار املعامل اللدوية
االختصاصات واملسةوليات
ا املمار ـات ا راصـة بـاأل هز الصـوتية واملرئيـة ودرا ـة العـروض الفنيـة وعمـل التقـارير
• االتتراك
السزمة لها.
• متابعة أعمال الصيانة السزمة ميع األ هز الصوتية واملرئية وماتينات التصوير بالكلية.
• اإلتراف علب تشديل املعامل اللدوية من سيح العرض الضوئي واملرئي.
• اإلتراف علب تصويراملةتمرات واملحافرات العلمية للساد الزائرين.
• اإلتراف علب تشديل األ هز بقاعة املةتمرات (وذل بالتناوب مع الزمس ).
• اإلتــراف علــب متابعــة وإصــسح وصــيانة أ هــز الوســدات اإلذاعيــة وتشــديل أ هــز العــرض املرئــي بقاعــات
املحافرات.
 -12/6/1مديرإدار املكتبات
االختصاصات واملسةوليات
• متابعة تنفيذ العاملي باإلدار لألعمال وتو يههم واإلتراف عليهم.
• متابعة إ را ات قبول الهدايا وت رير خطابات تكر ملن أ دا ا.
• تقديم االقتراسات السزمة لتسقب أ باب القصور ب العمل.
• متابعة وصيانة مقتنيات املكتبة وتجليد ا وترميمها وتجديد ا.
• اإلتراف علب إعداد ا رطة السنوية لشرا أوعية املعلومات (تت

دوريات  ...ا خ) وتوزيعها.

• متابعة تجميع استيا ات أقسا الكلية من أوعية املعلومات.
• متابعة إ را ات ترا الكت واالتتراك ب الدوريات ومتابعة األعداد الناقصة.
• متابعة إنشا س ست قيد أوعية املعلومات وختم األوعية الوارد .
• متابعة اإلعداد الفني (تصنيف سهر ة وصفية – سهر ة موفوعية).
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• االتتراك ب أعمال نة املكتبات وتنفيذ قراراتها.
 -13/6/1املطبعة
اإلختصاصات واملسةوليات
• يقو سنى املطبعة بتصوير ميع اال تمارات ا راصة بإدار تئو التعليم والطسب مثل:
 -1تصويرا تمارات تقديم وسح ملفات الطسب ا دد.
 -2تصوير ا تمار إذ الدسع املصاريف الدرا ية.
 -3الباعة أرقا ا لوس ا راصة بطسب الفرق األربعة.
 -4تصوير قوائم السب الفرق األربعة.
 -5تصوير نتائج السب الفرق األربعة.
 -6تصوير ميع املستندات ا راصة بإدار تئو ا رريجي .
 -7تصويرا تمارات الدياب واالذونات ا راصة باملوظفي .
 -8تصوير ميع املستندات ا راصة بأعضا يئة التدريس والتى يطلبها إدار تئو يئة التدريس.
 -9تصويرا تمارات مكاسآت االمت انات للعاملي وأعضا يئة التدريس.
 -10تصوير ميع املستندات ا راصة بالشئو اإلدارية مثل اال تمارات ا راصة باملراز .
 -11تصــوير ميــع املســتندات والنشــرات الــوارد ملكتـ العميــد والــوتس والتــى تــوزو علــب إدارات الكليــة
وتذل األقسا العلمية.
 -14/6/1الصيانة
اإلختصاصات واملسةوليات
• يقو قسم الصيانة باألعمال اآلتية:
 -1الكهربا
يق ــو الفن ــي بترتي ـ مي ــع املب ــات ا راص ــة ب ــا ح رات الكلي ــة وإص ــسح األعط ــال وعم ــل التوصـ ـ يست
ا راصة بالكهربا من تكييفات واملوتور وأى ش ى يدخل فمن أعمال الكهربا .
 -2النجار
يقو الفنى بإصسح ميع الكراس ى واملكات والدوالي واألبواب املو ود بالكلية.
 -3السباتة
يقو الفنى بإصسح أعطال ميع األدوات الصحية املو ود بدورات املياه بالكلية .
 -4الد انات
يقو الفني بأعمال الد انات من سوائط وسصول درا ية بالكلية .
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 -5اللحا
يقو الفني بجميع األعمال ا راصة باللحامات ا رشبية منها واملعدنية .
 -15/6/1مدير وسد األمن
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• توزيع األسراد علب الكلية وعمل النوبتجيات والراسات.
• اإلتراف علب تأمي املنشأ بعد انتها اليو الدراس ى .
• اإلتراف علب غلق ميع املعامل بعد انتها املحافرات.
• اإلتراف والتأتد من غلق ميع دورات املياه للحفاظ علب سمة املنشأ .
• التأتد من تخفيض أسمال الكهربا لعد سدوث ماس تهربائى.
 -16/6/1مدير وسد الدساو املدنى
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تأمي املنشأ وسمايتها من ا حريق عن الريق:
 املرورالدورى علب الكلية وتتابة التقارير واملسسظات. املرورالدورى علب الفايات ا حريق ومتابعة صيانتها. املرورالدورى علب خط املياه ا راص با حريق ومتابعة خزا املياه ا راص با حريق. التنس ــيق م ــع إدار الكليـ ــة وإدار ال ــدساو املـ ــدنى با امع ــة لعم ــل دورات تدريبيـ ــة وتوعي ــة للمـ ــوظفيبالكلية وذل لتدريبهم علب أعمال ا حريق واإل عاسات األولية وقد بق وتم عمل دورات من قبل.
 -17/6/1مدير وسد الصحة والسسمة املهنية
االختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تنفيذ خطة سمة املنشأ من ناسية الصيانة (تهربا
 العمل علب تطهيرا رزانات بصفة دورية. العمل علب تدطية اللوسات الكهربائية. التأتد من و ود عسمات إرتادية لسسلم الهروب والتأتد من سمة ا تخدامها. -التأتد من أعمال النظاسة من نظاسة األرفيات وا حمامات باملطهرات.

باتة نجار ود انات وأرفيات)
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 -18/6/1رئيس مكت أمي الكلية
اإلختصاصات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي باملكت وتو يهم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• ا ــتس املراالبــات الداخليــة وا رار يــة الت ــى تــرد إصــب املكتـ وعرفــها عل ــب الســيد أ /أمــي الكليــة وإع ــاد
توزيعها مر أخرى علب اإلدارات املرتصة.
• أعداد امللفات ا راصة لس تماو الشهر الذى يعقـده السـيد أ.د /عميـ د الكليـة والسـيد  /أمـي الكليـة مـع
الساد مديرى اإلدارات بالكلية وتس يل م ضر اال تماو ومتابعة األعمال التابعة لل لسة.
• ا ــتس املناقض ــات ال ــوارد لكليـ ـ ة لل ه ــات ا رار ي ــة املرتلف ــة وتوزيعه ــا عل ــب اإلدارات املعني ــة ومتابعـ ــة
ا تس الردود عليها وإعاد رد ا إصب ا هات الوارد منها.
• األتراف علب تنسيق مواعيد أمي الكلية وا تماعات داخل وخارج الكلية
• متابعة األعمال التى يكلف بها مرتزفما ا ود املكت ا راص بالشئو اإلدارية بالكلية.
• اإلتراف علب أعمال األعداد وتجهيز ا راص باالمت انات.
• اإلتراف علب أعداد الكشوف ا راصة باملكاسـآت للسـاد اإلداريـي تمهيـدا لعرفـها واعتماد ـا مـن السـيد
أ.د /عميد الكلية.
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ثانيًا اً
ف
بطاقاتًوصفًالوظائ ً
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ا م الوظيفة :عميد الكلية

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف العا لرئيس ا امعة.
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• اإلتـ ــراف علـ ــب ر ـ ــم السيا ـ ــة العامـ ــة للعمليـ ــة التعليميـ ــة والب ـ ــوث العلميـ ــة وتنظيمهـ ــا وتنسـ ــيقها ب ـ ــي
االقسا املرتلفة.
• اإلتراف علب ر م اإلالارالعا لنظا العمل ب أقسا الكلية وتقييم أدا ذه األقسا .
• اإلتراف علب تنظيم قبول الطسب ب الكلية وت ديد أعداد م .
• اإلتراف علب تنظيم الدروس واملحافرات والب وث والتمرينات وأعمال االمت انات ب الكلية.
• اإلتراف علب مناقشة التقريرالسنوى الذاتي للكلية وتقاريراألقسا .
• اإلتراف علب تنظيم الشئو اإلدارية واملالية ب الكلية.
• اإلتراف علب إعداد مشروو موازنة الكلية.
• اإلتراف علب متابعة تنفيذ السيا ة العامة والب وث ب الكلية.
• اإلتراف علب توزيع االعتمادات املالية علب األقسا .
• اإلتراف علب ت ويل الطسب ونقل قيد م من الكلية وإليها.
• اإلت ــراف عل ــب قي ــد الـ ـ سب الدرا ــات العلي ــا وتسـ ـ يل ر ــائل املا س ــتير وال ــدتتوراه وتعي ــي
ا حكم علب الر ائل العلمية.

ــا ر ــال

• اإلتراف علب توزيع الدروس واملحافرات والتمرينات العملية.
• اإلت ــراف علـ ــب ت ديـ ــد مواعيـ ـ د االمت انـ ــات ووفـ ــع ــداول ها وتوزيـ ــع أعمالهـ ــا وتعي ــي
املمت ني .
• اإلتراف علب اقتراح منح الدر ات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية.
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ـ ــا ا حكـ ــم علـ ــب

• اإلتراف علب الترتيح للبعثات واملنح واأل ازات الدرا ية ومكاسآت التفرغ للدرا ات العليا.
• االتراف علب اقترح تعيي أعضا يئة التدريس ب الكلية ونقلهم.
• اإلتراف علب ندب اعضا يئة التدريس من الكلية وإليها.
• اإلتراف علب الترتيح للمهمات العلمية واإلعارات وأ ازات التفرغ.
• اإلتراف علب رعاية الشئو اال تماعية والريافية للطسب.
• اإلتـ ــراف علـ ــب اقتـ ــرح قبـ ــول ت وي ـ ــل الطـ ــسب بـ ــالفرق األوصـ ــب ب س ـ ـ األس ـ ــوال مـ ــن الكليـ ــات املتنـ ــاظر ـ ــب
ا امعات ا رافعة لقانو تنظيم ا امعات.
• اإلتراف علب اقتراح قبول التبرعات مع مراعا سكم املاد السابعة من قانو تنظيم ا امعات.
• اإلت ــراف عل ــب قب ــول ت وي ــل الط ــسب أو نقلهــم أو قي ــد م م ــن كلي ــات غي ــر تابع ــة لل امع ــات ا راف ــعة لهــذا
القانو .
• اإلت ــراف علـ ــب تسـ ـ يل ر ـ ــائل الـ ــدتتوراه و املا سـ ــتير وتعيـ ــي
التس يل.

ـ ــا ا حكـ ــم علـ ــب ـ ــذه الر ـ ــائل وإلدـ ــا

• املسائل األخرى التى ي يلها إلي مجلس ا امعة وسقا للقانو .
•

يق ــو العمي ــد بتنفي ــذ ق ــرارات مجل ــس الكلي ــة أو املعهــد ويبل ــغ م اف ــرا لس ــات إص ــب رئ ــيس ا امع ــة تم ــا
يبلدـ ـ الق ــرارات خ ــسل ثماني ــة أي ــا م ــن تـ ــاري ص ــدور ا ويبل ــغ الهيئ ــات والس ــلطات ا امعي ــة املرتصـ ــة
بالقرارات التى يج إبسغها بها.
ً
يقــو العمي ــد بتصـ ريف أم ــورالكلي ــة وإدار ت ــئونها اإلداري ــة والعلمي ــة واملالي ــة ويك ــو مس ــئوال ع ــن تنفي ــذ
القانو .
ً
يق ــد العمي ــد بع ــد الع ــرض عل ــب مجل ــس الكلي ــة تقري ــرا إص ــب رئ ــيس ا امع ــة ــب نهاي ــة كــل ع ــا ــامعب ع ــن
ً
تئو الكلية العلميـة والتعليميـة واإلداريـة واملاليـة ويتضـمن ـذا التقريـر عرفـا ألو ـ النشـا ـب الكليـة
ومس ــتوى أدا العم ــل به ــا وت ــئو الدرا ــة واالمت ان ــات ونتائجهــا وبي ــا العقب ــات الت ــى اعترف ــت التنفي ــذ
وعرض املقترسات التى تنطوى علب ا حلول املسئمة.
ً
للعمي ــد أ ي ــدعو إص ــب ا تم ــاو مج ــالس األقس ــا والل ــا املش ــكلة ــب الكلي ــة أو املعه ــد وسق ــا ألسك ــا ـ ـ ذا
القانو تما ل أ يعرض عليها ما يراه من املوفوعات.

•
-2
-3

اإلتراف الفنى علب:
ا املمت ني
نة تلقى االقتراسات والشكاوى
االتراف اإلدارى علب:
وتس الكلية وأمي الكلية ورؤ ا األقسا العلمية

•
•

•

•
-1
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-2
-3
-4
-5
-6
-7

إدار العسقات العامة وخدمة املواالني
إدار أمانة مجلس الكلية
وسد تكنولو يا املعلومات
وسد فما ا ود
الوسدات ذات الطابع ا راص بالكلية.
وسد األمن

• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.

ا م الوظيفة :مدير وسد فما ا ود
الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد فما ا ود بالكلية.

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي املباتر لعميد الكلية.
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• وفع النظا الداخلب للعمل ب الوسد وت ديد االختصاصات والتوصيف العا لوا بات العاملي بها.
• إقام ــة عسق ــات مبات ــر وقوي ــة م ــع كاس ــة ا هــات املعني ــة بقض ــايا تق ــويم األدا وف ــما ا ــود م ــن خ ــسل
مرتز تقويم األدا وفما ا ود با امعة.
• تقديم تقارير دورية مل لس اإلدار عن تطورالعمل بالوسد واملشكست والعقبات التى توا هها.
• اقتراح مصادر تمويل غير تقليدية للوسد
• تطبيــق البــرامج املصــممة مــن قبـ ل مرتــز تقــويم األدا وفــما ا ــود بشــقيها األ ـكـاديمي واملة ـ ي بالكليــة
ب فو الفلسفة التى سددتها الل نة القومية لضما ا ود واالعتماد.
• تطبيـ ــق ا ـ ــتراتيجية ا امعـ ــة سيمـ ــا يخـ ــص ا ـ ــود علـ ــب مسـ ــتوى الكليـ ــة التـ ــى تشـ ــمل الر ـ ــالة والرؤيـ ــة
والدايات واأل داف وتذا التو يهات الصادر عن مرتز تقويم األدا وفما ا ود با امعة.
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• إقــرار نظ ــا التفاع ــل ال ــذى يكفــل سس ــن التع ــاو م ــع ا هــات ذات العسقــة بنشـ ا تط ــويرالتعل ــيم الع ــاص
وفما ا ود واالعتماد.
• قبـول الهبــات والتبرعــات التــى تقــد للوســد وعرفــها علــب مجلــس الكليــة للم واسقــة علــب اتخــاذ اإل ــرا ات
املنا بة للم واسقة عليها.
• القيا بنشا إعسمى وا ع داخل الكلية وخار ها لتر ي ثقاسة تقويم األدا وفما ا ود .
• العمل مع كاسة األقسا علب تهيئة الكلية وإعداد ا ملرسلة فما ا ود .
• إعداد تقرير نوى لتقويم األدا وفما ا ود ورسع إصب عميد الكلية.
• إنشا نظا معلومات متكامل لتقويم األدا وفما ا ود بالكلية.
• متابعة أنشطة تقويم األدا وفما ا ود بجميع األقسا .
• اإلتــراف علـ ب القواع ــد املا ليــة املنظم ــة لعم ــل الوس ــد مــن خ ــسل م ا ـ الوس ــد ومــا يتف ــق م ــع ق ــواني
ا امعة ب ذا الشأ .
• تق ـ ــديم أدل ـ ــة إرتـ ـ ادية وخ ـ ــدمات ا تش ـ ــارية لألقس ـ ــا العلمي ـ ــة واإلدارات املرتلف ـ ــة بالكلي ـ ــة سيم ـ ــا يتعل ـ ــق
بضما ا ود واالعتماد.
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ا م الوظيفة :رئيس نة التعليم اإللكترونى
الوصف العا

تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد التعليم اإللكتروني بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف علب سريق الهيكل اإلدار بل نة التعليم االلكتروني.
• إدار وتطوير نظا
• تدري

نة التعليم االلكتروني املرتص بإدار الصفوف االلكترونية.

يئة التدريس واإلتراف علب بنا مساقات الكترونية بطريقة التعليم املدمج.

• تدري الطلبة علب ا تخدا نظا التعليم االلكترونى.
• إدار وتط ــوير نظ ــا الص ــفوف املبات ــر  Alsun live classوتق ــديم املحاف ــرات ع ــن بع ــد واال تماع ــات
االسترافية.
• إدار وتط ــوير نظ ــا االنج ــاز االكــاديمى املر ــتص ببن ــا الس ــير الذاتي ــة للمدر ــي والطلب ــة وبن ــا ص ــف ات
االنترنت ومشارتة امللفات مع اآلخرين ب يح يتم إنشا مساسة خاصة لكل مستخد وعرفها للزائرين.
• تطويرصف ة الكلية ا ديد وإفاسة ميع البيانات ومتابعتها.
• اإلتراف علب منتديات الكلية االلكترونية للطلبة.
• اإلتراف علب املكتبة االلكترونية لر ائل املا ستير ومشاريع در ة البكالوريوس .

ا م الوظيفة :مدير وسد تكنولو يا املعلومات

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد تكنولو يا املعلومات بالكلية.
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الوا بات واملسةوليات

• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لعميد الكلية.
• متابعة صيانة أ هز ا حا

اآلصب ومشتمستها.

• اإلتراف علب نادى تكنولو يا املعلومات بالكلية.
• تقديم االقتراسات التى تساعد علب تس ب أ باب القصور.
• إنشا معامل ديد خاصة با حا

اآلصب ب الكلية.

• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• االت ــراف عل ــب ت ــدري الس ــاد أعض ــا يئ ــة الت ــدريس ومع ــاونيهم والس ــاد اإلداري ــي عل ــب ب ــرامج ا حا ـ
اآلصب املرتلفة.
• االتراف علب تدري السب الكلية علب ا تخدامات ا حا
• املشارتة ب امت ا السب الكلية ب ماد ا حا

اآلصب ومهارات املرتلفة.

اآلصب.

• العمل علب تقديم الدعم الفنى للعملية التعليمية.
• إنشا تبكة املعلومات الداخلية بالكلية.
• متابعة أعمال ميكنة إدارات الكلية املرتلفة.
• إنشا موقع إلكترونى للكلية علب اإلنترنت اإلتراف علي وتطويره.
• متابعة تطويراملكونات املادية لشبكة املعلومات الداخلية وأ هز ا حا
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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اآلصب بصفة مستمر .

ا م الوظيفة :مديرإدار املعامل اللدوية
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الهند ة
األوصب

تقع ذه الوظيفة بقطاو الدرا ات العليا والب وث بالكلية ويختص تدلها باإلتراف علب املعامل اللدوية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
•
•
•
•
•
•

ا املمار ـات ا راصـة بـاأل هز الصـ وتية واملرئيـة ودرا ـة العـروض الفنيـة وعمـل التقـارير

االتتراك
السزمة لها.
متابعة أعمال الصيانة السزمة ميع األ هز الصوتية واملرئية وماتينات التصوير بالكلية.
اإلتراف علب تشديل املعامل اللدوية من سيح العرض الضوئي واملرئي.
اإلتراف علب تصويراملةتمرات واملحافرات العلمية للساد الزائرين.
اإلتراف علب تشديل األ هز بقاعة املةتمرات (وذل بالتناوب مع الزمس ).
اإلتــراف علــب متابعــة وإصــسح وصــيانة أ هـ ز الوســدات اإلذاعيــة وتشــديل أ هــز العـ رض املرئــي بقاعــات
املحافرات.

الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -65

ا م الوظيفة :مدير وسد األمن
الوصف العا

تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد األمن بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
•
•
•
•
•
•

اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
توزيع األسراد علب الكلية وعمل النوبتجيات والراسات.
اإلتراف علب تأمي املنشأ بعد انتها اليو الدراس ى .
اإلتراف علب غلق ميع املعامل بعد انتها املحافرات.
اإلتراف والتأتد من غلق ميع دورات املياه للحفاظ علب سمة املنشأ .
التأتد من تخفيض اسمال الكهربا لعد سدوث ماس تهربائى.
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ا م الوظيفة :رئيس مكت العميد
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
التنمية اإلدارية
الثانية

تقع ذه الوظيفة مكت العميد ويختص تاغلها باإلتراف علب مكت العميد.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تياز التدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . -اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.

الوا بات واملسةوليات

• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لعميد الكلية.
• اإلتراف علب العاملي باإلدار وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات التى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب أ.د .العميد
• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب عميد الكلية تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية أ لز
األمر
•
•
•
•

اإلتراف علب تفعيل س ل الزوارا راص باملكت .
ُ
اإلتراف علب ا تيفا ميع متطلبات وسد فما ا ود من تقارير أو بيانات تطل من املكت أو يتم
تجميعها من األقسا العلمية واإلدارات املعنية وتسليمها إصب عضو يئة التدريس املرتص.
اإلتراف علب ا تس املوفوعات ا راصة بمجلس الكلية من اإلدارات املعنية واألقسا العلمية
وتسليمها ملكت أمانة مجلس الكلية تمهيدا لعرفها علب مجلس الكلية.
اإلتراف علب ا تس ا داول وا رطط الدرا ية من األقسا العلمية املرتلفة بالكلية لتوقيعها من
أ.د /عميد الكلية.
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• اإلتراف علب تنسيق مواعيد العميد وا تماعات داخل وخارج الكلية
• اإلتراف علب أعمال األعداد وتجهيز ا راص باالمت انات.
ا م الوظيفة :وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب

الوا بات واملسةوليات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف املباتر لعميد الكلية.
معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يتصل بأمور الطسب واالمت انات والتدريس.
إدار الشئو ا راصة بالدرا ة والتعليم بمرسلة الليسانس.
درا ــة مقترس ــات األقس ــا ـ ت ــا الن ــدب للت ــدريس واالمت ان ــات م ــن خ ــارج الكلي ــة توالئ ــة لعرف ــها عل ــب
مجلس الكلية.
اإلتراف علب متابعة تدريس املقررات القومية والتربية العسكرية الكلية.
ً
اإلتــراف عل ــب رعاي ــة الش ــئو الرياف ــية واال تماعي ــة والثقاسيــة والفني ــة م ــن خ ــسل تون ـ رائ ــدا لسنش ــطة
الطسبية.
اإلتراف علب تئو الطسب ال واسدين.
إعداد ما يعرض علب املةتمرالعلمي السنو للكلية سيما يخص .
االتراف علب:
نة تئو التعليم والطسب.
-1
نة مرا عة وتطويرالبرامج واملقررات.
-2
اإلتراف علب اإلدارات التالية:
 -5إدار تئو التعليم والطسب.
 -6إدار تئو ا رريجي .
 -7إدار رعاية الطسب.
نة اإلرتاد الطسب.
-8
نة التعليم اإللكترونى.
-9
القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :مديرإدار تئو التعليم والطسب
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
األوصب

الوصف العا
تقــع ــذه الوظيف ــة بقطــاو ت ــئو التعلــيم والط ــسب بالكليــة ويخــتص ت ــاغلها باإلتــراف عل ــب إدار تــئو التعل ــيم
والطسب.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف املباتر لوتيل الكلية لشئو التعليم والطسب.
• مرا عة النتائج للفصلي الدرا يي األول والثانى.
• مرا عة الكشوف أو اال تمارات ا راصة بالكشف الطبى.
• اإلتراف علب تنفيذ األسكا املتعلقة بالتجنيد للطسب.
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• تلقى تشوف املرشحي للقبول الوارد من مكت التنسيق ومرا عتها.
• اإلتراف علب إعداد املوفوعات التى تعرض علب مجلس الكلية ومتابعة تنفيذ ا.
• اإلتراف علب إ را ات ت ويل الطسب أو نقل القيد أو إعادت .
• اإلتراف علب إعداد قوائم بأ ما الطسب البقا لتوزيعهم علب األقسا العلمية والفرق الدرا ية.
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة.
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• اإلتراف علب إمساك س ست قيد الطسب وملفاتهم.
• اإلتراف علب تنفيذ إ را ات تأدي الطسب والتأتير ب الس ست.
• اإلتراف علب ا تخراج البطاقات ا امعية للطسب.

ً
• االتراف علب إعداد املكاسآت للطسب املتفوقي درا يا وتجهيز ا.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :رئيس قسم التس يل
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
الثانية

الوصف العا
تقـ ــع ـ ــذه الوظيفـ ــة بـ ــإدار تـ ــئو التعلـ ــيم والطـ ــسب بالكليـ ـ ة ويخـ ــتص تـ ــاغلها باإلتـ ــراف علـ ــب العـ ــاملي بقسـ ــم
التس يل.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار تئو التعليم والطسب.
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال .
• اإلتراف علب إعداد ترو الت ويست.
• اإلتراف علب إعداد تشوف سضورالطسب غيابهم وإر الها إصب ا االمت انات.
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ً
• اإلتراف علب ت ريرالشهادات التى تطل من الس ست البقا لألسكا املقرر (تهادات القيد)
• اعتماد ا تمارات املدينة ا امعية وا تمارات الدعم.
• تجهيز أعمال االمت انات من أرقا ا لوس والبع الورق وت ديد أعداد ورق األ ئلة واإل ابات.
• إعداد داول أعمال نة تئو الطسب وتنفيذ تو يهاتها.
• اإلتراف علب إعداد تشوف الدر ات والتقديرات ا راصة بجميع الفرق.
• إع ــداد ق ــوائم أ ــما الط ــسب ال ــذين له ــم س ــق دخ ــول االمت ــا وأرق ــا لو ــهم وامل ــواد الت ــى له ــم س ــق
التقد إليها.
• متابعة ير االمت ا وإعداد تقرير يومى عن أعمال الل ا .
• مرا عة النتائج ا راصة باالمت انات للفصلي الدرا يي .
• إعداد كاسة اإلسصائيات ا راصة ميع ا هات املعنية.
• إع ــداد دلي ــل الطالـ ـ باالت ــتراك م ــع قس ــم ت ــئو الدرا ــة ومتابعـ ـ ة عملي ــات اإلدخ ــال بقاع ــد البيان ــات
ا راصة بشئو الطسب.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :رئيس قسم تئو الدرا ة واالمت انات
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
الثانية

الوصف العا
تقـع ــذه الوظيفــة بــإدار تــئو التعلـيم والطــسب بالكليــة ويخــتص تــاغلها باإلتـراف علــب العــاملي بقســم تــئو
الدرا ة واالمت انات.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص .الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
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 اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة إلتراف مديرإدار تئو التعليم والطسب.
• إعــداد مــذتر الصــرف ملســت قات أعضــا يئــة التــدريس عــن أعمــالهم واملــواد التــى لهــم ا حــق ــب التقـ د
إليها.
• اإلتراف علب إعداد داول االمت انات بالكلية.
• إعداد مذتر صرف مست قات اعضا يئة التدريس املشارتي ب أعمال الكنتروالت.
• إع ـ ــداد م ـ ــذترات ص ـ ــرف مكاس ـ ــآت (الت ـ ــدريس -أعم ـ ــال امسسظ ـ ــة -التص ـ ــحيح -ب ـ ــدل انتق ـ ــال أعض ـ ــا يئ ـ ــة
التدريس ا خ).
• اإلتراف علب أعمال امت انات املعادلة لطسب الشهادات األ نبية.
• متابعة خطة الدرا ة ومرا عتها وعلب أعضا يئة التدريس املنتدبي .
• متابعة إعداد تشوف امل راقبي واملسسظي لسمت انات.
• العمل علب تنفيذ اللوائح ا راصة بنظا الدرا ة واالمت انات .
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :مديرإدار تئو ا رريجي
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بقطاو تئو التعليم والطسب بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب إدار ا رريجي .
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى .الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -72

 ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لتو ي وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب وإت راس .
• اإلتراف علب تعديست السئ ة الداخلية.
• تسليم ملفات ا رريجي بعد التأتد من أدا امت ا ا حا

اآلصب والتربية العسكرية.

• إعداد تشوف ا رريجي بكل تقدير علب سد وتشوف الطسب األوائل.
• إعداد القرارات ا راصة بمنح الدر ات العلمية.
• إخطارا هات املعنية بأ ما ا رريجي وتقديراتهم وعناوينهم.
• ت ريرالشهادات املةقتة وتهادات التقدير والشهادات املتر مة إصب اللدات األ نبية.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم.
• تلقى نتائج ا رريجي واالستفاظ بها بعد مرا عتها.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :مديرإدار رعاية الطسب
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
ا ردمة اال تماعية
األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بقطاو تئو التعليم والطسب ويختص تاغلها باإلتراف علب إدار رعاية الشباب.
ترو تدل الوظيفة
 -مة ل دراس ى عال منا

لنوو العمل.
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 قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية لشئو التعليم والطسب.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• اإلتراف علب تنظيم املسابقات باختسف أنواعها باالتتراك مع الكليات واملعا د األخرى.
• اإلتراف علب ميع األنشطة الريافية والثقاسية واال تماعية والفنية والرسست واملعسكرات وا والة.
ً
• متابعة ب ح ا حاالت اال تماعية إلعانتها ا تماعيا من صندوق التكاسل اال تماعب بالكلية.
• إقامة املعارض املتنوعة لنشا الطسب الفنى وتسويق معروفاتهم.
• اإلتراف علب أنشطة االت اد والل ا املنبثقة عن .
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة.
• متابعة أعمال الل ا املرتلفة ووفع ميزانيات لألنشطة ب مجال الل ا ثم اإلتراف علب تنفيذ ا.
• متابعة أعمال التدري وترتيح املدربي وا ربرا سس أو

النشا .

• إعداد وتجهيز مراتز النشا وإمساك الس ست والبطاقات الريافية.
• إعداد وتنفيذ برامج املشروعات للردمة العامة وا والة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :رئيس نة اإلرتاد الطسبى
الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد اإلرتاد الطسبى بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• وفع السيا ات وا رطط الكفيلة بت قيق أ داف الوسد .
• إقرار القواعد الداخلية لتنظيم يرالعمل بالوسد .
• ا تقبال الطسب ا دد ب بداية الدرا ة وتعريفهم بنظا اإلرتاد الطسبى بالكلية.

ا م الوظيفة :رئيس مكت وتيل التعليم والطسب
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التنمية اإلدارية
الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بقطاو تئو التعليم والطسب ويختص تاغلها باإلتراف علب مكت الوتيل.

ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
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الوا بات واملسةوليات

• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية لشئو التعليم والطسب.
• اإلتراف علب العاملي باملكت ومتابعة تنفيذ األعمال 0
• متابعة ومرا عة ميع األعمال واملها املنو بها بمكت وتيل الكلية للتعليم والطسب والتى تتمثل ب -:
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات التى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب وتيل
الكلية للتعليم
• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب

نة تةو التعليم

والطسب أ لز األمر
• مرا عة ا رطط الدرا ية علب داول األقسا العلمية مع سريق العمل باملكت ملطابقة عدد اعات
ا رطة علب ا دول.
• مرا عة دول االمت ا علب السئ ة مع سريق العمل باملكت
• مرا عة تشكيل ا املمت ني الوارد من األقسا العلمية علب خطة القسم مع سريق العمل باملكت
ثم توقيعها من وتيل الكلية للتعليم وعميد الكلية ويتم تصوير ا نسرتي وإر الها للكنتروالت والشةو
اإلدارية
• اإلتراف علب تجهيز الكنتروالت من سيح تشوين ترا ات اإل ابة للعا الدراس ى السابق وتزويد
الكنتروالت باألدوات الكتابية السزمة واملتابعة معهم ب ا تس االمت انات وكل ما يخص تئو
االمت ا وتبليغ املعيدين واملدر ي املساعدين والساد أعضا

يئة التدريس بالتوا د بالكنترول

التابع ل لبداية العمل
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• ا تس تشوف بأ ما الطلبة املكفوسي من تةو الطسب مو

بها املواد الدرا ية التى يةدو

االمت ا بها مع تبليغ املعيدين بكل األقسا العلمية املكلفي بالكتابة بالتوقيع بالعلم ومتابعة
توا د م ب أيا االمت ا .
• متابعة إر ال الكنترول تيت ملطبعة الكلية للتجليد بعد انتها الكنتروالت من أعمال االمت انات
وظهورالنتيجة
• متابعة األقسا العلمية لعمل االمت ا التكميلب لطسب الشهادات املعادلة
• متابعة األقسا العلمية لعمل امت ا للطلبة العائدين من املنح الدرا ية
• اإلتراف علب إعداد دول نة التعليم والطسب وسضور لسة التعليم والطسب وعمل م ضرالل نة

ا م الوظيفة :وتيل الكلية لشئو الدرا ات العليا والب وث

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف املباتر لعميد الكلية.
• االتراف علب تئو النشرالعلمى ومتابعة تنفيذ السيا ة املر ومة ب ذا الشأ .
• يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث وتوثيق الروابط مع الكليـات واملعا ـد املعنيـة بالب ـح العلمـى
ً
ويكو عضوا ب مجلس الدرا ات العليا والب وث.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
• اإلتراف علب اإلدارات والوسدات التالية:
إدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين.
.1
إدار املكتبات
.2
إدار العسقات الثقاسية والب وث
.3
إدار املعامل اللدوية
.4
وسد تكنولو يا املعلومات
.5
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.6

مكت التعاو الدوص

• معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
• إعداد ما يعرض ب التقريرالسنوى الذاتى للكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
• اإلتراف علب تئو املكتبة.
• إعــداد خطــة الدرا ــات العليــا والب ــوث العلميــة ــب الكليــة بنــا علــب اقتراســات مجــالس األقســا والل ــا
املرتصة.
• اإلت ــراف عل ــب تنظ ــيم امل ــةتمرات والن ــدوات العلمي ــة ا راص ــة بالقط ــاو وت ــوصب ت ــئو العسق ــات الثقاسي ــة
الداخلية وا رار ية.
• اإلتراف علب:
نة الدرا ات العليا والب وث.
-1
نة العسقات الثقاسية ا رار ية.
-2
نة املكتبات.
-3
نة األ هز واملعامل.
-4
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ا م الوظيفة :مديرإدار الدرا ات العليا وتدري املعيدين
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
األوصب

الوصف العا
تقـ ــع ـ ــذه الوظيفـ ــة بقط ـ ــاو الدرا ـ ــات العليـ ــا والب ـ ــوث بالكليـ ــة ويخ ـ ــتص ت ـ ــاغلها باإلتـ ــراف الع ـ ــا عل ـ ــب إدار
الدرا ات العليا وتدري املعيدين.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية للدرا ات العليا والب وث.
• اإلتراف علب متابعة النتائج وإعسنها واعتماد ا من نة الدرا ات العليا ومجلس الكلية.
• تقديم التوصيات واالقتراسات التى تساعد علب تس ب أ باب القصور ب العمل.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• إبسغ أ ما املقبولي بالكلية لإلدار العامة للدرا ات العليا والب وث با امعة.
• إع ـ ــداد بيان ـ ــات خريج ـ ــب الدرا ـ ــات العلي ـ ــا والق ـ ــرارات ا راص ـ ــة بم ـ ــن هم ال ـ ــدر ات العلمي ـ ــة والبيان ـ ــات
واإلسصائيات التى تقو ا امعة بطلبها.
• ا تخراج البطاقات ا امعية ا راصة بطسب الدرا ات العليا.
• اإلتراف علب ستح ملف لكل الال

حفظ كل أوراق .

• مرا عة املذترات واملكاتبات ا راصة باألقسا العلمية والتوقيع عليها وعرفها علب املرتصي
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• اإلت ــراف عل ــب إع ــداد املكاتب ــات ا راص ــة بال ــدورات التدريبي ــة الت ــى تنظمهــا ا امع ــة ملع ــاونى أعض ــا يئ ــة
التدريس.
• اإلتراف علب ا را ات تس يل ب وث السب الدرا ات العليا.
• اإلتــراف علــب إعــداد امت انــات الدرا ــات العليــا وإبــسغ نتائجهــا لل امعــة وا ــتخراج الشــهادات املةقتــة
رريج الدرا ات العليا.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :مديرإدار العسقات الثقاسية والب وث
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التعليم
األوصب

الوصف العا
تقـ ــع ـ ــذه الوظيفـ ــة بقط ـ ــاو الدرا ـ ــات العليـ ــا والب ـ ــوث بالكليـ ــة ويخ ـ ــتص ت ـ ــاغلها باإلتـ ــراف الع ـ ــا عل ـ ــب إدار
العسقات الثقاسية والب وث.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
•
•
•
•

يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية للدرا ات العليا والب وث.
تلق ــى مكاتبـ ــات الب ــوث ا رار يـ ــة مـ ـ ن األقس ــا وعرفـ ــها علـ ــب الل ن ــة وإنشـ ــا ملـ ــف خ ــاص لكـ ــل ب ـ ــح
ومتابعة ما تم سي .
اتخ ـ ــاذ اإل ـ ــرا ات التنفيذي ـ ــة لق ـ ــرارات الل ن ـ ــة بش ـ ــأ الب ـ ــوث ومكاس ـ ــأ الب ـ ــوث املمت ـ ــاز وإب ـ ــسغ ه ـ ــة
اإلختصاص.
مرا عة املكاتبات واملذترات ا راصة باألقسا العلمية والتوقيع عليها وعرفها علب املرتصي
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقديم االقتراسات السزمة لتس ب أ باب القصور ب العمل.
اإلتراف علب تلقى األب اث واتخاذ القرارات السزمة إلبسغها هاز الب وث بإدار ا امعة.
اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة أعمالهم.
اإلتراف علب اإل را ات ا راصة باملوفوعات العامة وا وائز
اإلتراف علب اإل را ات ا راصة باأل اتذ الزائرين وصرف مست قاتهم و فر م.
اإلتراف علب اإل را ات املتعلقة بإعطا األ ـازات الدرا ـية والبعثـات العلميـة واملهـا العمليـة والزيـارات
العلمية للرارج.
اإلتراف علب اإل را ات املتعلقة بتنفيذ املعا دات الثقاسية.
اإلتراف علب اإل را ات ا راصة ب ضور املةتمرات الداخلية وا رار ية واإلعارات والتفرغ العلمى.
القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.

ا م الوظيفة :مديرإدار املكتبات (العامة وااللكترونية)
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الوثائق واملكتبات
األوصب

تقع ذه الوظيفة بقطاو الدرا ات العليا والب وث بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف العا علب إدار
املكتبات.
ترو تدل الوظيفة
 ليسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسرا ربر . قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. معرسة با حا اآلصب ومهارات . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
•
•
•
•
•
•
•
•

يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية للدرا ات العليا والب وث.
قبول الهدايا وتقييمها وتس يلها وت رير خطابات تكر لل ان مقد الهدايا.
اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ لألعمال.
اإلتراف علب اإلعداد الفنى (تصنيف  -سهر ة وصفية – سهر ة موفوعية) ألوعية املعلومات.
االتتراك أعمال نة املكتبة وتنفيذ قراراتها.
اإلتراف علب إنشا س ست قيد أوعية املعلومات وختم األوعية الوارد .
إعداد ا رطة السنوية لشرا أوعية املعلومات وتوزيعها.
إعداد قائمة بالدعم املطلوب للمكتبة االلكترونية من أ هز والابعات.
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•
•
•
•
•
•
•

إعداد القوائم ا راصة بدورات التدريبية وورش العمل ألخصائى املكتبة االلكترونية.
اإلتراف علب ال عاملي ب إدخال اللدات إصب نظا املكتبة الرقمية بامل لس األعلب لل امعات.
اإلت ــراف عل ــب الع ــاملي ــب مش ــروو الفهــرس االلكترون ــى ف ــمن مش ــروو ميكن ــة املكتب ــات الت ــابع للمجل ــس األعل ــب
لل امعات.
اإلتراف علب صيانة املكتبة الرقمية فمن خطة الصيانة التابعة لوسد تكنولو يا املعلومات.
االتراف علب مسئوول وسد التدري باملكتبة االلكترونية.
متابع ــة الع ــاملي ــب ا حس ــاب ا ر ــاص بأعض ــا يئ ــة الت ــدريس والهيئ ــة املعاون ــة بالكلي ــة لل ــدخول عل ــب املوق ــع
االلكترونى للمكتبة.
االتتراك ب أعمال نة املكتبات وتنفيذ قراراتها.

ا م الوظيفة :رئيس قسم التزويد
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الوثائق واملكتبات
الثانية

تقع ذه الوظيفة بإدار املكتبات بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف العا علب قسم التزويد.

ترو تدل الوظيفة
 ليسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسر خبر ب مجال العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . -اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار املكتبة.
• تقسيم امليزانية ا راصة بالتزويـد كـل عـا علـب األقسـا العلميـة بالكليـة ومتابعـة الصـرف منهـا مـع متابعـة
املواد واملرا ع السزمة.
• متابعة تسليم س ست مستندات اال تس وت رير م افر س ص املطبوعات.
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• اإلتراف علب إعداد قوائم املطبوعات املرتار وإصدار أوامر التوريد.
• اتخاذ إ را ات قبول الهدايا وتقييمها واإلتراف علب تس يلها وت ريرمكاتبات تكرلل ان املهدى.
• إعداد قوائم للناترين واملكتبات الكبرى للر وو إليها عند إ را عمليات التزويد.
• متابعة تنفيذ العاملي بالدر ات األدنى لألعمال وتو يههم.
• إعداد ا رطة السنوية لشرا الكت واملرا ع والدوريات ـوا مـن القـوائم أ املعـارض ومتابعـة مـا ينشـر
من ديد .
• تسلم املطبوعات ا ديد وترتيبها وإعداد ا للقيد.
• تجميع استيا ات أقسا الكلية من مصادر املعلومات.
• تبادل مطبوعات الكلية مع الكليات األخرى وا هات العلمية الداخلية وا رار ية.
• متابعة االتتراك الدوريات وا تكمال األعداد الناقصة.
• اإلتراف علب اإل را ات املالية واملستندات ا راصة بشرا املطبوعات.
• القي ــا بم ــا يس ــند إلي ـ م ــن أعم ــال أخ ــرى مماثل ــة وتق ــديم االقتراس ــات السزم ــة لتسق ــب أ ــباب القص ــور ــب
العمل.

الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -83

ا م الوظيفة :رئيس قسم الر ائل العلمية
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الوثائق واملكتبات
الثانية

تقع ذه الوظيفة بإدار املكتبات بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب قسم الر ائل ا امعية.

ترو تدل الوظيفة
 ليسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسرا ربر . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . معرسة با حا اآلصب ومهارات . ا تياز التدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. -اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار املكتبة.
• تو ي العاملي بالدر ات األدنى واإلتراف عليهم ومتابعتهم.
• اإلتراف علب س ست قيد الر ائل ا امعية.
• العمل علب تزويد املكتبة بالر ائل ا امعية عن الريق اإل دا .
• إصدار نشر دورية ببيانات الر ائل ا ديد وتوزيعها علب األقسا العلمية.
• أدا بعض األعمال ب مجاالت التزويد واإلعداد الفنى.
• اإلتراف علب ا ردمة املكتبية ا راصة بالر ائل ا امعية.
• اإلتراف علب سهر ة الر ائل ا امعية (وصفية وموفوعية).
• إعداد الفهارس التقليدية وااللكترونية للر ائل ا امعية.
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• اإلتراف علب قاعة الر ائل ا امعيـة وترتيبهـا علـب األرسـف والعنايـة بها.القيـا بمـا يسـند إليـ مـن أعمـال
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مماثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديم االقتراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات السزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتسقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل.
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ا م الوظيفة :رئيس قسم الفهر ة والتصنيف
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
الوثائق واملكتبات
الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار املكتبات بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب قسم الفهر ة والتصنيف.

ترو تدل الوظيفة
 ل يسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسر خبر ب مجال العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . -اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار املكتبة.
• إصدار نشر اإلفاسات ا ديد باملكتبة وتوزيعها علب األقسا العلمية.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لسعمال.
• اإلتراف علب تصنيف أوعية املعلومات.
• تقديم التوصيات واالقتراسات لتس ب أ باب القصور ب العمل.
• اإلتراف علب إعداد الفهارس التقليدية وااللكترونية.
• اإلتـ ـ ــراف عل ـ ـ ــب سهر ـ ـ ــة مقتني ـ ـ ــات املكتب ـ ـ ــة (تت ـ ـ ـ – دوري ـ ـ ــات -وث ـ ـ ــائق  -مخطوال ـ ـ ــات) سهر ـ ـ ــة وص ـ ـ ــفية
وموفوعية.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :رئيس قسم خدمة املكتبات
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الوثائق واملكتبات
الثانية

تقع ذه الوظيفة بإدار املكتبات بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب قسم ا ردمة املكتبية.
ترو تدل الوظيفة
 ليسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسرا ربر . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . معرسة تامة با حا اآلصب ومهارات وبنظم اال تر او علب االنترنت ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار املكتبة.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم.
• تقديم ا ردمة املر عية وإعداد بيا دورى يبي سرتة اإلعار واملترددين علب قاعة املرا ع.
• اإلتراف علب إعداد القوائم الببليو راسية
• إرتاد القرا ومعاونتهم ب ا تخدا الفهارس التقليدية واإللكترونية.
ً
• اإلتراف علب أعمال اإلعار الداخلية وا رار ية وسقا ملا تنص علي الئ ة املكتبة.
• اإلتراف علب تجليد وترميم مقتنيات املكتبة والعناية بها.
• اإلتراف علب تقديم خدمة التصوير للقرا .
• اإلتراف علب ا رد السنوى ملحتويات املكتبة
• مطالبة املستعيرين برد الكت

ب األوقات املحدد واتخاذ اإل را ات البديلة.

• إصدار تشاف ت ليلب بم تويات الدوريات.
• تقديم خدمات اال تر او علب ا رط املباتر.
• تقديم املقترسات السزمة لتس ب أ باب القصور ب العمل والقيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :رئيس قسم الدوريات والنشر
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

الوصف العا

التخصصية
الوثائق واملكتبات
الثانية

تقع ذه الوظيفة بإدار ا ملكتبات بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب قسم الدوريات والنشر.
ترو تدل الوظيفة
 ليسانس آداب مكتبات أو دبلو مكتبات إصب ان ت واسرا ربر . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . معرسة تامة با حا اآلصب ومهارات وبنظم اال تر او علب االنترنت ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح.الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• االتصال بالباسثي لتسلم النسخ واملستندات ا راصة بهم.
• اإلتراف علب عرض الب وث علب امل لس اإل تشارى لت ديد املحكمي املقترسي .
• إر ال العدد إصب املطبعة ومرا عة بروسات الطباعة.
• املشارتة ب االستفاليات والندوات واملةتمرات ذات الصلة بقطاو الدرا ات العليا.
• تسلم الب وث من املرا عة النهائية وإر الها إصب الباسثي إل را التعديست املطلوبة.
• اإلتراف علب إعداد ا تمارات الت كيم علب ن و رى
• متابعة تسليم الب وث للم كمي ومتابعة تقييمهم لها خسل أ بوعي .
• متابعة تسلم الب وث من املحكمي وس ص تقارير م.
• متابعة إر ال الب وث امل از إصب املرا عة اللدوية.
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ا م الوظيفة :رئيس مكت وتيل الدرا ات العليا والب وث
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التنمية اإلدارية
الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بقطاو الدرا ات العليا والب وث ويختص تاغلها باإلتراف علب مكت الوتيل.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات

• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية للدرا ات العليا والب وث.
• اإلتراف علب تصنيف املراالبات التى ترد للمكت من ا هات املرتلفة تمهيدا لعرفها علب السيد أ.د/
وتيل الكلية.
• اإلتراف علب متابعة املكاتبات التى يتم إر الها لألقسا العلمية واإلدارات املعنية وتجميع الردود عليها
 ب سالة و وب رد األقسا – وإعاد عرفها علب وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب نة الدرا ات إلز األمر.
• اإلتراف علب تفعيل س ل الزوارا راص باملكت .
• اإلتراف علب تسليم الراغبي ب اإلالسو علب الر ائل العلمية والكت باملكتبة إذ تتابى موقع من
السيد أ.د /وتيل الكلية.
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• اإلتراف علب ا تيفا

ُ
ميع متطلبات وسد فما ا ود من تقارير أو بيانات تطل من املكت أو يتم

تجميعها من األقسا العلمية واإلدارات املعنية وتسليمها إصب عضو يئة التدريس املرتص.
• اإلتراف علب إر ال األب اث ا راصة بأعضا يئة التدريس والباسثي للت كيم والتى يتم نشر ا ب
ا راصة

دوريات كلية األلسن (سيلولوجب – صحيفة األلسن – مجلة األلسن للتر مة – الكت
ُ
باملةتمرات التى تعقد بالكلية بشكل دورى) وعمل قاعد بيانات إلكترونية خاصة بها سيح يقو
العاملي باملكت با رطوات اآلتية:
• ا تس نسرتي ورقيتي من الب ح مع املبلغ املرصص للت كيم.

• تزويد الب ح با تمارات الت كيم وعرف علب السيد أ.د /وتيل الكلية تمهيدا إلر ال لأل اتذ
املحكمي .
• متابعة عملية الت كيم وإبسغ الباسح بنتائج الت كيم سي ورود ا وإعداد الب ح للنشر – إذا كا
ً
مقبوال ِالبقا للت كيم.
• تجميع األب اث املقبولة للنشر وإر الها للطباعة.
• متابعة ا تس املوفوعات ا راصة بل نة الدرا ات العليا  -والتى تعقد األربعا الثالح من كل تهر
بقاعة مجلس الكلية – من اإلدارات املعنية وتنسيقها وتتابتها بشكل إلكترونى وتسليمها للسيد أ.د/
وتيل الكلية تمهيدا لعرفها علب نة الدرا ات العليا.
• اإلتراف علب ا تس ا داول وا رطط الدرا ية من األقسا العلمية املرتلفة بالكلية ومرا عتهم
بسئ ة الدرا ات العليا وإعاد إر الهم لألقسا العلمية لتصحي هم ب سالة و ود أخطا .
ا م الوظيفة :وتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة

الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف املباتر لعميد الكلية.
• العمل علب تطويرامل تمع املحيط من خسل تطبيق األسكار والرؤى املبتكر .
ً
• يخ ــتص بش ــئو البيئ ــة وخدم ــة امل تم ــع ويك ــو ب ك ــم وظيفت ـ عض ــوا ــب مجل ــس خدم ــة امل تم ــع وتنمي ــة
البيئة.
• اإلتراف علب اإلدارات والوسدات التالية:
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-3
-4
-5
-6
-7

وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة.
وسد تئو مشروعات البيئة وخدمة امل تمع.
وسد إدار األزمات والكوارث.
املرتزالطبى.
وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي

• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
• العمل علب تنمية البيئة وا حفاظ عليها.
• اإلتراف علب نة تئو البيئة .
• إدار الشئو ا راصة بخدمة امل تمع ب إالارالنطاق ا درا ب للكلية.
• معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بخدمة امل تمع وتنمية البيئة وتئو املقر.

ا م الوظيفة :مدير وسد رساعة للب وث وتنمية املعلومات اللدوية والتر مة
الوصف العا

تق ــع ــذه الوظيف ــة بالكلي ــة ويخ ــتص ت ــاغلها باإلت ــراف عل ــب وس ــد رساع ــة للب ــوث وتنمي ــة املعلوم ــات اللدوي ــة
والتر مة بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف املباتر علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة أعمالهم.
• متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لتعليم اللدات وإتقانها.
• إعداد برامج تسويق أنشطة الوسد .
• إعداد برامج إتقا اللدة االنجليزية واإلعس عنها.
• اإلتراف الفنى واملاصب واإلدارى علب كاسة أعمال الوسد وإبرا العقود مع الدير ب سدود لطات املالية.
ً
• تصــريف كاســة تــئو الوســد وسقــا للقــواني واللــوائح وقــرارات مجلــس اإلدار ومــا يفــوض سي ـ مــن قب ــل
رئيس مجلس اإلدار .
• تقديم تقرير دورى عن نشا الوسد مل لس اإلدار للمناقشة
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• اإلتراف علب تقديم اال تشارات الفنية والعلمية ب مجال عمل الوسد .
• تقديم االقتراسات السزمة لتطويراألدا وتنمية موارد الوسد وزياد أنشطتها وتفعيل برامجها.
• تنسيق األعمال واألنشطة مع رئيس مجلس إدار الوسد وتنظيم الندوات واملةتمرات ا راصة بها.
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ا م الوظيفة :مدير وسد إدار األزمات والكوارث
الوصف العا

تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد إدار األزمات والكوارث بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم .
• إعداد تقرير نوى عن األزمات والكوارث التى توا هها الكلية.
• تكوين سرق إلدار األزمات وزياد در ة ا تعداد الكلية ملوا هتها.
• وفع خطط وسد إدار األزمات والكوارث واتخاذ القرارات الوقائية لتجن وقوعها وا حد من تأثير ا.
• درا ة األزمات وا تخسص الدروس املستفاد ومعا تها.
• عقد الندوات واملةتمرات العلمية ب مجال إدار األزمات والكوارث.
• عقد البرامج التدريبية وورش العمل لتنمية املعارف واملهارات ا راصة بالتنبة باألزمات والكـوارث وإعـداد
خطط الوقاية منها ومنع وقوعها.
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ا م الوظيفة :مديراملرتزالطبى
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

الط البشرى

الدر ة

األوصب

الوصف العا
تق ــع ــذه الوظيف ــة بقط ــاو ت ــئو خدم ــة امل تم ــع وتنمي ــة البيئ ــة ويخ ــتص ت ــاغلها باإلت ــراف عل ــب املرت ــزالطب ــى
بالكلية.
ترو تدل الوظيفة
 بكالوريوس ال بشرى. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف العا لوتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة.
• تلقـى استيا ـات العيــادات الطبيـة بـاملرتزمــن األدويـة وتســليمها إصـب الصـيدلية وإبــسغ إدار املراتـزالطبيــة
با امعة ملد املرتز باألدوية السزمة.
• متابعة الكشف الطبى علب الطسب ا دد ب بداية العا الدراس ى.
• تقديم الدعم الفنى والبشرى للعيادات الطبية باملرتز.
• اإلت ــراف عل ــب ع ــسج الط ــسب املرالـ ـ ى وتتاب ــة الع ــسج له ــم وت ــويلهم إص ــب مستش ــفى الطلب ــة إذا ا ــتدعت
ا حالة ذل .
• تقديم ا ردمات الطبية لطسب الكلية أثنا ستر االمت انات واملسابقات الريافية.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -95

• متابعـ ــة أعمـ ــال الوقاي ـ ــة فـ ــد األمـ ــراض املعدي ـ ــة والعمـ ــل عل ـ ــب إ ـ ــعاف ا حـ ــاالت الطارئ ـ ــة وت ويلهـ ــا إص ـ ــب
مستشفى الطلبة.
• تقديم االقتراسات ا راصة بتطوير نظا عسج الطسب.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :مدير وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي
الوصف العا

تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد متابعة ا رريجي بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• متابعة استيا ات وق العمل ومد إدار الكلية واألقسا العلمية بها.
• اإلتراف علب إنشا قاعد بيانات خاصة با رريجي من ميع أقسا الكلية.
• اإلتراف علب ستح قنوات اتصال بي الكلية وكاسة مة سات امل تمع املدنى و يئات لتوظيف ا رريجي .
• اإلتراف علب ملتقى التوظيف الذى تعقده الكلية.
• املشارتة ب ملتقيات التوظيف التى تعقد ا ا امعة.
• تصميم اال تبيانات ا راصة بتوظيف ا رريجي .
• اإلتراف علب تجميع اال تبيانات من ا رريجي ومة سات و يئات التوظيف.
• س ــل املش ــكست أو رسعه ــا أللس ــتاذ ال ــدتتور وتي ــل الكلي ــة لش ــئو خدم ــة امل تم ــع وتنمي ــة البيئ ــة ـ ـ سال ــة
الضرور .
• إعداد تقرير نهاية كل عا دراس ي سول ما تم انجازه وما لم يتم انجازه مع ذتر األ باب.
• توسير برامج التدري امل ي للطسب خسل ستر التدري امليداني.
• توسير برامج تدريبية لتنمية مهارات ا رريجي وسقا ملتطلبات وق العمل.
• املسا مة توسرير سرص عمل رريجب الكلية
ا م الوظيفة :مدير وسد الصحة والسسمة املهنية
الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد الصحة والسسمة املهنية بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
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• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• اإلتراف علب تنفيذ خطة سمة املنشأ من ناسية الصيانة (تهربا
 العمل علب تطهيرا رزانات بصفة دورية. العمل علب تدطية اللوسات الكهربائية. التأتد من و ود عسمات إرتادية لسسلم الهروب والتأتد من سمة ا تخدامها. -التأتد من أعمال النظاسة من نظاسة األرفيات وا حمامات باملطهرات.

باتة نجار ود انات وأرفيات)

ا م الوظيفة :مدير وسد الدساو املدنى
الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب وسد الدساو املدنى بالكلية.
الوا بات واملسةوليات
• اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم.
• االتراف علب تأمي املنشأ وسمايتها من ا حريق عن الريق:
 املرورالدورى علب الكلية وتتابة التقارير واملسسظات. املرورالدورى علب الفايات ا حريق ومتابعة صيانتها. املرورالدورى علب خط املياه ا راص با حريق ومتابعة خزا املياه ا راص با حريق. التنس ــيق م ــع إدار الكليـ ـ ة وإدار ال ــدساو املـ ــدنى با امع ــة لعم ــل دورات تدريبيـ ــة وتوعي ــة للمـ ــوظفيبالكلية وذل لتدريبهم علب أعمال ا حريق واإل عاسات األولية وقد بق وتم عمل دورات من قبل.
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ا م الوظيفة :رئيس مكت وتيل خدمة امل تمع وتنمية البيئة
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التنمية اإلدارية
الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بقطاو خدمة امل تمع وتنمية البيئة ويختص تاغلها باإلتراف علب مكت الوتيل.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . -اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.

الوا بات واملسةوليات

• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لوتيل الكلية ردمة امل تمع وتنمية البيئة.
• يقو مديراملكت باإلتراف علب العاملي باملكت وتو يهم ومتابعة إنجاز م للعمل0
ً
• اإلتـراف علــب تصــنيف املراالبــات التــى تــرد للمكتـ مـن ا هــات املرتلفــة تمهيــدا لعرفــها علــب أ0د وتيــل
الكلية 0
• اإلتـراف علـب متابعـة املكاتبــات التـى يـتم إر ــالها لألقسـا العلميـة واإلدارات املعنيــة وتجميـع الـردود عليهــا
ب سالة و وب رد األقسا وإعاد عرفها علب أ0د /وتيل الكلية
• اإلتراف علب تنظيم مواعيد األ تاذ الدتتورالوتيل ا راصة باملكت 0
• اإلت ـ ــراف عل ـ ــب ت ض ـ ــير مي ـ ــع الن ـ ــدوات وامل ـ ــةتمرات والص ـ ــالونات الثقاسي ـ ــة وا راص ـ ــة بمكتـ ـ األ ـ ــتاذ
الدتتورالوتيل0
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• املشارتة ب األعمال التى تسند إلينا من قبل نة وسد ا ود واالعتماد.
• متابعة تسكي الساد أعضا يئة التدريس با ح رات ا راصة بسيادتهم ب مبنى الكلية.
• تلقــى الش ــكاوى املقدم ــة مــن الس ــاد أعض ــا يئــة الت ــدريس ا راص ــة بمبنــى الكلي ــة وي ــتم س صــها م ــن قب ــل
األ تاذ الدتتورالوتيل ثم إر الها إصب ا هة املرتصة مع املتابعة.
• اإلت ــراف علـ ــب ا ـ ــتخراج بـ ــادج السـ ــيار ا رـ ــاص بتنظـ ــيم ـ ــراج الكليـ ــة للسـ ــاد أعضـ ــا يئـ ــة التـ ــدريس
والعاملي بالكلية
• اإلتــراف علــب متابعــة تشــديل ا رــريجي وذلـ عــن الريــق إر ــال خطابــات مــن الشــركات باستيا اتهــا مــن
أقسا اللدات بالكليـة لترتـي هم للعمـل لـديهم ثـم عرفـها علـب ا.د /الوتيـل ثـم يو هـا إصـب قسـم مشـروعات
البيئ ــة لكتاب ــة أ ــما ا ر ــريجي وبيان ــاتهم ث ــم تع ــود م ــر أخ ــرى إص ــب املكت ـ لكــى توق ــع عليه ــا الوتي ــل ثـ م ي ــتم
االتصال بالشركات حضورمندوب منها ال تس تشوف ا رريجي .
• األعمال الشهرية متابعة دول أعمال نة خدمة امل تمع وتنمية البيئـة والـذى يعقـد األربعـا األخيـرمـن
ك ــل ت ــهر بقاع ــة مجل ــس الكلي ــة وسض ــورالل ن ــة وتتاب ــة م اف ــرا لس ــات ث ــم ي ــتم عرف ــها عل ــب الوتي ــل
العتماد املحضر وإر ال إصب أمانة مجلس الكلية.
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ا م الوظيفة  :رؤ ا مجالس األقسا العلمية

الوا بات واملسةوليات

• اإلتراف علب الشئو العلمية واإلداريـة واملاليـة ـب القسـم ـب سـدود السيا ـة التـي ير ـمها مجلـس الكليـة
ً
ومجلس القسم وسقا ألسكا القواني واللوائح والقرارات املعمول بها.
• اقت ــراح توزي ــع املحاف ــرات وال ــدروس واألعم ــال ا امعي ــة األخ ــرى عل ــب يئ ــة الت ــدريس الق ــائمي بالت ــدريس
بالقسم وذل للعرض علب مجلس القسم .
• إعداد مقترسات الندب من خارج الكلية وذل للعرض علب مجلس القسم .
• متابعة تنفيذ قرارات و يا ة مجلس القسم والكلية سيما بخص .
• اقتراح خطة الدرا ات العليا والب وث بالقسم للعرض علب مجلس القسم .
• اإلتراف علب العاملي بالقسم وم راقبة أعمالهم.
• سفظ النظا داخل القسم وإبسغ العميد بكل ما من تأن املساس سسن يرالعمل بالقسم .
• تقــديم تقريــرإصــب عميــد الكليــة ــب نهايــة كــل عــا ــامعب ســول تـ ئو القســم العلميــة والتعليميــة واإلداريــة
واملالية بعد اعتماده من مجلس القسم .
• ي ــدعو مجل ــس القس ــم إص ــب امل ــةتمرالعلم ــي للقس ــم وع ــرض توص ــيات امل ــةتمر عل ــب مجل ــس القس ــم ومجل ــس
الكلية.
• املشارتة ب الل ا املتخصصة بالكلية.
• رئا ة مجلس القسم .
• إبسغ العميد بم افر ا لسات والقرارات خسل  3أيا من تاري صدور ا.
• يبي رئيس القسم مل لس الكلية و هة نظرمجلس القسم عند نظراملسـائل املعروفـة بشـأن علـب مجلـس
الكلية.
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ا م الوظيفة :أمي الكلية
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

اإلدار العليا

الدر ة

مدير عا

الوصف العا
تق ــع ــذه الوظيف ــة عل ــب قم ــة الوظ ــائف اإلداري ــة بكلي ــة األلس ــن ويخ ــتص ت ــاغلها بر ــم يا ــة األعم ــال املالي ــة
واإلدارية ومتابعة تنفيذ ا.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل مع خبر ب مجال العمل. ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. قضا مد بينية قدر ا نتا ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . القدر علب القياد والتو ي وإدار سريق العمل بالكلية. ا تيازاملقابلة الشرصية التى تعقد ا ا امعة بنجاح. معرسة با حا اآلصب ومهارات .الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لعميد الكلية.
• اإلتراف علب التقسيمات التنظيمية األدنى ومتابعة أدائها.
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة بالكلية.
• متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس ا امعة.
• ل سق اإلتراف اإلدار املباتر علب ميع العاملي بالكلية.
• وفع خطط الشرا والتخزين لكاسة األصناف املطلوبة ب فو

يا ة ا امعة.

• اإلتراف علب تشكيل الل ا الفنية.
• تخطيط األعمال املالية واإلدارية واقتراح البرامج التنفيذية ا راصة بها.
• تطبيق القواني واللوائح والقرارات الصادر ملتابعة تنفيذ ا.
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• إعداد نظم أسكا الرقابة علب تنفيذ كاسة األعمال املالية.
• متابعـة بالنتــائج اإل ماليــة ألنشــطة اإلدارات املرتلفــة وت ديــد الو ــائل التــى تعــي علــب تطــوير أدا العمــل
وت سين وإصدار القرارات التنظيمية للعمل ومتابعة تنفيذ ا.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :مديرإدار العسقات العامة
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
اإلعس
األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب إدار العسقات العامة وخدمة املواالني .
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا لعميد الكلية.
• إظهار املةترات التى تدل علب مستوى األدا ب ا ردمات العامة.
• إعداد األسس اإلعسمية عن الكلية وأنشطتها املرتلفة.
• ا تقبال املواالني والرد علب ا تفساراتهم وإرتاد م إصب ا هات املرتصة.
• تلقى اال تفسارات والشكاوى من املواالني .
• تنظيم املوا م الثقاسية وبرامج مشارتة الكلية ب املنا بات املرتلفة.
• ا تخراج وازات فر أعضا يئة التدريس والتأتيرات والتذاتر.
• العمل علب ا تقبال الوسود األ نبية ووفع برامج زياراتهم.
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• تنظيم الرسست املرتلفة لتوثيق العسقة بي العاملي بالكلية وأعضا يئة التدريس.
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• متابعة ربط الكلية بو ائل اإلعس املرتلفة.
• إعداد البرامج ا راصة التى تقو بتدعيم العسقات بي العاملي مـن هـة وبـي العـاملي والكليـة مـن هـة
أخرى ومتابعة تنفيذ ا.
• متابعة ما تنشره الصحف وامل ست من موفوعات تخص الكلية واملشكست ا ما يرية.
• العمل علب سل املشاكل ا ما يرية وإخطاراملواالني بالنتيجة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :مديرإدار أمانة مجلس الكلية
امل موعة النوعية
وظائف
الدر ة

التخصصية
التنمية اإلدارية
األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بالكلية ويختص تاغلها باإلتراف علب إدار أمانة مجلس الكلية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة لإلتراف املباتر لعميد الكلية.
• اإلت ـ ــراف عل ـ ــب أعم ـ ــال الص ـ ــادر وال ـ ــوارد وا حف ـ ــاظ عل ـ ــب النس ـ ــخ والب ـ ــع الق ـ ــرارات وتوزيعهـ ــا عل ـ ــب ا هـ ــات
املرتصة.
ً
• اإلتراف علب تشكيل أعضا مجلس الكلية نويا.
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• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ة األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• إعداد املذترات واملوفوعات التى تعرض علب مجلس الكلية.
• متابعة أعمال كرتارية مجلس الكلية ومتابعة تنفيذ قرارات .
• تس يل وسفظ قرارات مجلس الكلية و ان املرتلفة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :مديرإدار املشتريات واملراز
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

األوصب

الوصف العا
تق ــع ــذه الوظيف ــة عل ــب قم ــة وظ ــائف إدار املش ــتريات واملر ــاز يخ ــتص ت ــاغلها باإلت ــراف عل ــب إدار املش ــتريات
واملراز .
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا . قضا مد بينية قدر ا ت نوات علب األقل ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالبرامج التدريبية الذى تتي ها الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ألمي الكلية.
• اإلتراف علب التقسيمات التنظيمية األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• اإلتراف علب تسليم وتسلم األصناف واملحاسظة عليها.
• تنفيذ إ را ات مدارتة األصناف التى يقتض ى ا حصول عليها بمعرسة املصا ا حكومية.
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• متابعة تنفيذ القواني واللوائح وقرارات املشتريات واملراز .
• متابعـة سفــظ املسـتندات وعمــل أفــابيرمـن واقــع تلـ املسـتندات بعــد مرا عــة كـل مســتندات الصــرف أو
التسوية والتأتير عليها بما يفيد ذل .
• اإلتراف علب التخليص ا مركى علب األصناف الوارد من ا رارج.
• اإلتراف علب إعداد املقايسات السنوية.
• اإلتراف علب إمساك الدساترالتى ت دد ا القواني واللوائح.
• اإلتراف علب ت ريرا تمارات الصرف.
• اإلتراف علب سفظ املستندات وأذو األصناف واإلفاسة.
• االتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة والقيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :رئيس قسم املشتريات
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار املشتريات واملراز بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب قسم املشتريات.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى. ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي من مديرإدار املشتريات واملراز .
• متابعة إمساك س ل قيد الفواتير والتأمينات.
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• اإلتراف علب إعداد املقايسات السنوية.
• اإلتراف علب اإل را ات السزمة ن و مدارتة األصناف.
• اإلتراف علب الدر ات األدنى من العاملي ومتابعة أعمالهم.
• إمساك دساترالعقود وتسوية سسابات املتعاقدين.
ً
• متابعة إ را ات الشرا والتعاقد البقا لل وائح املالية.
• ت ريرا تمارات الصرف بعد تهيئة املستندات ا راصة بمشتريات الصرف.
• متابعة تنفيذ القواني واللوائح والقرارات الصادر والقيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :رئيس قسم املراز
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

الثانية

الوصف العام

تقع ذه الوظيفة بإدار املشتريات واملراز بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب قسم املراز .
ترو تدل الوظيفة
.

 مة ل دراس ى عال منا ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي من مديرإدار املشتريات واملراز .
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• متابعة تسلم األصناف الوارد واملحاسظة عليها.
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• متابعة اتخاذ اإل را ات التى من تأنها ا حفاظ علب م تويات املراز .
• اإلتراف علب التخليص ا مركى علب األصناف الوارد من ا رارج ومتابعة أعمال اال تيراد.
• تسلم تشوف ا رد السنوى واإلتراف علب ا ا رد.
• اإلتراف علب تسليم األصناف املطلوبة البقا لسستيا ات الفعلية.
• اإلتراف علب تطبيق القواني واللوائح والقرارات الصادر .
• سفظ املستندات وعمل أفابير من واقع تل املستندات بعد مرا عتها.
• سفظ صور املستندات وأذو الصرف واإلفاسة.
• إمساك دساترالصرف واملرتجع وفمانات أرباب العهد.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.

ا م الوظيفة :مديرإدار ا حسابات واملرا عة
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار ا حسابات واملرا عة بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب إدار ا حسابات واملرا عة.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا لنوو العمل إصب ان ت واسرا ربر املتخصصة ب مجال العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ألمي الكلية.
اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
اإلتراف علب إمساك س ست الوظائف للعاملي بالكلية.
اإلتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة.
مرا عة املعاتات واإلعانات وكاسة أنواو املكاسآت.
اإلتراف علب التقسيمات التنظيمية األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
إعداد ا حساب ا رتامى للكلية.
متابع ــة مي ــع االعم ــال والب ــوث ا راص ــة بالش ــئو املالي ــة وتنفي ــذ ا البق ــا لألسك ــا املالي ــة ــب املواعي ــد
املنا بة واعتماد ا من السلطة املرتصة.
متابعة تنفيذ القرارات املالية والقواني واللوائح.
متابعة ت صيل اإليرادات ومرا عة قائمة املت صست وم راقبة أرصـد سسـاب النقديـة وإ ـرا التسـوية
ا راصة بها.
اإلتراف علب تجميع مواد مشروو املوازنة وتبويبها وعرفها علب مجلس الكلية.
مرا عة ميع ا تمارات الصرف ا راصة باملصروسات العامة اال تثمارية.
اإلتراف علب مرا عة ا حسابات مرا عة كاملة.
متابعة املرا عة الشهرية للوسد ا حسابية بالكلية.
متابعة الرد علب املناقضات املالية املرتلفة.
القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.

ا م الوظيفة :رئيس قسم ا حسابات
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار ا حسابات واملرا عة بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب قسم ا حسابات بالكلية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا لنوو العمل إصب ان ت واسرا ربر املتخصصة ب مجال العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى. ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
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الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرا حسابات واملرا عة.

ً
• متابعة ميع األعمال والب وث ا راصة بالشئو املالية ومتابعة تنفيذ ا البقا لألسكا املالية.
• متابعة املناقضات املالية املرتلفة الوارد للكلية.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم.
• متابعة أعمال التسويات ا راصة باملطالبات الوارد بعد متابعتها.
• إمساك س ست الوظائف ألعضا يئة التدريس والعاملي .
• متابعة تنفيذ أسكا قواني ولوائح الشئو املالية.
• اإلتراف علب ا ستح مظاريف املناقصات وتسلم التأمينات.
• إمساك دستراليومية العامة وا تخراج ا حسابات اليومية.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :رئيس قسم املرا عة
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار ا حسابات واملرا عة بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب قسم املرا عة.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا لنوو العمل إصب ان ت واسرا ربر . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى. ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار ا حسابات واملرا عة.
• مرا عة دساتراملت صست بعد االنتها من ا تع الها والتأتير عليها.
• م راقبة داد أرصد سساب النقدية وإ را التسويات ا راصة بها.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى وتو يههم.
• متابعة تنفيذ أسكا قواني ولوائح الشئو املالية
• متابعة املناقضات املالية الوارد للكلية.
• مرا عة كاسة مستندات الصرف وتشوس وا تمارات .
• اإلتراف علب املرا عة الشهرية مع الوسد ا حسابية املرتصة.
• مرا عة تشوف البن وا حسابات ا ارية وعمل التسويات السزمة.
• اإلتراف علب مرا عة األفابير وإر الها لل امعة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :رئيس قسم ا رزينة
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

املكتبية

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار ا حسابات واملرا عة بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب ا رزينة.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى متو ط أو سوق املتو ط. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار ا حسابات واملرا عة.
• اإلتراف علب أعمال ت صيل مصروسات الطسب بالكلية.
• إمساك الدساتر والس ست التى ت دد ا اللوائح والقواني .
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة أعمالهم.
• صرف املرتبات واملكاسآت ألعضا يئة التدريس والعاملي بالكلية.
• اإلتراف علب أعمال ت صيل الشيكات من البن .
• متابعة إعداد التقاريرالدورية والسنوية عن نشا ا رزينة.
• اإلتراف علب إ را ات الصرف من السلف املستديمة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
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ا م الوظيفة :مديرإدار الشئو اإلدارية
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التنمية اإلدارية

الدر ة

األوصب

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة علب قمة وظائف إدار الشئو اإلدارية للكلية يخـتص تـاغلها باإلتـراف علـب الشـئو اإلداريـة
للكلية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ت نوات علب األقل ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالبرامج التدريبية الذى تتي ها الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ألمي الكلية.
• اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم.
• إمساك س ست سصرالعاملي املعارين وال واسدين من أ ازات خاصة.
• القيا بما يسند إلي من أعمال واالتتراك ب الل ا الفنية املتخصصة.
• متابعة إ را ات النقل والندب واإلعار ألعضا يئة التدريس.
• متابعة إصدار األوامر التنفيذية ألعضا يئة التدريس والعاملي .
• إمساك س ست الوظائف والس ست ا راصة بالعاملي .
• اتخاذ إ را ات اإلعس عن الوظائف ا رالية ألعضا يئة التدريس.
• تنفيذ القواني واللوائح والقرارات الصادر وإبسغها لل هات املرتصة.
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• إمساك س ست املرتبات واملكاسآت واأل ور وسفظ امللفات.
• ت ريرا تمارات الصرف وا رصم وت ويل املرتبات إصب البنوك.
• تسوية مست قات املعاتات للعاملي وأعضا يئة التدريس
ا م الوظيفة :رئيس قسم تئو العاملي
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التنمية اإلدارية

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار الشئو اإلدارية بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب أعمال تئو العاملي بالكلية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار الشئو اإلدارية.
• اإلتراف علب إ را ات النقل والندب واإلعار للعاملي .
• اإلتراف علب امللفات الفرعية وسفظها.
• متابعة إ را ات تنفيذ القرارات وتوقيع ا زا ات.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• متابعة إ را ات تئو التجنيد والتكليف للعاملي .
• تنفيذ اللوائح والقواني واملنشورات والقرارات ا راصة بالعاملي وتطبيقها.
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• اإلتراف علب إ را التسويات ا راصة بجميع العاملي .
• اإلتراف علب إ را ات إنها ا ردمة ألى ب من األ باب القانونية.
• متابعة ت ريرتشوف املرتبات واملنح وم راقبة إمساك س ست املرتبات واملكاسآت للعاملي .
• متابعة إ را ات منح أ ازات وم راقبة إمساك الس ست للعاملي .
• متابعة إمساك س ست ميزانية الوظائف والس ست الفرعية ا راصة بالعاملي .
• متابعة التعيينات للوظائف التخصصية والفنية ا راصة بالعاملي .
• متابعة إ را ات اإلعس عن الوظائف التخصصية والفنية ا راصة بالعاملي .
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ا م الوظيفة :رئيس قسم تئو أعضا يئة التدريس
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التنمية اإلدارية

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار الشئو اإلدارية يختص تاغلها باإلتراف علب أعمال قسم أعضا يئة التدريس.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار الشئو اإلدارية بالكلية.
• اإلتراف علب إ را ات نقل وندب أعضا يئة التدريس ومعاونيهم ب غير أوقات العمل الر مية.
• متابعة إ را ات تئو التجنيد والتكليف.
• اإلتراف علب إ را ات إنها ا ردمة ألى ب من األ باب القانونية.
• متابعة إ را ات اإلعس عن وظائف يئة التدريس ومعاونيهم.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لسعمال.
• اإلتراف علب سفظ امللفات الفرعية ألعضا يئة التدريس والعاملي .
• متابعـ ـ ـ ة إمس ـ ــاك سـ ـ ـ ست ميزاني ـ ــة الوظ ـ ــائف والسـ ـ ـ ست الفرعي ـ ــة ا راص ـ ــة بأعض ـ ــا يئ ـ ــة الت ـ ــدريس
ومعاونيهم.
• متابعة إ را ات منح األ ازات وم راقبة إمساك س ست األ ازات ألعضا يئة التدريس ومعاونيهم.
• متابعة أعمال التعيينات ألعضا يئة التدريس ومعاونيهم.
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• متابعة إ را ات تنفيذ القرارات وتوقيع ا زا ات.
• متابعة إ را ات إعداد ا رطة ا رمسية للتكليف.
• متابعـ ـ ة تنفيـ ــذ القـ ــواني واللـ ــوائح واملنشـ ــورات والقـ ــرارات ا راصـ ــة بأعضـ ــا يئـ ــة التـ ــدريس ومعـ ــاونيهم
وتطبيقها.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.
ا م الوظيفة :رئيس قسم تئو املقر
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

الفنو

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بـإدار الشـئو اإلداريـة بالكليـة يخـتص تـاغلها باإلتـراف علـب املظهـرالعـا ا رـارجب والـداخلب
ملبنى الكلية وملحقاتها.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات علب األقل ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار الشئو اإلدارية بالكلية.
• اإلتراف علب العاملي التابعي ل وتو يههم ومتابعة تنفيذ أعمالهم.
• اإلتراف علب و ائل ا تخدا املياه والكهربا .
• وفع خطط منا بة ال تدسل األماتن أما مداخل املبانى.
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• اإلتراف علب الترتيبات والتوصيست الكهربائية ومتابعة صيانتها.
• متابعة ميع األعمال ا راصة بالصيانة واملشتريات مع اإلدار الهند ية.
• اإلتراف الكامل علب صيانة آالت التصويربالكلية.
• مسئولية تأمي الكلية للحفاظ علب األرواح واملمتلكات العامة.
• املرور علب كاسة أماتن املقر للت قق من سسن املظهر والنظاسة.
• اإلتراف علب ميع أعمال الصيانة من باتة وتهربا ونجار ونقاتة وتبريد وتكييف ا خ.
• القيا بما يسند إلي من أعمال أخرى مماثلة.

ا م الوظيفة :رئيس قسم ا ردمات اإلدارية
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التنمية اإلدارية

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار الشئو اإلدارية بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب قسم ا ردمات اإلدارية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى عال منا . قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
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• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار الشئو اإلدارية بالكلية.
• اإلتراف علب مبانى الكلية واإلبسغ ب الوقت املنا

عن الترميمات والصيانة السزمة لها.

• اإلتراف علب تشديل و ائل النقل ا راصة بالكلية وصيانتها.
• اإلتـ ـ راف عل ــب م راس ــق الكلي ــة بص ــفة خاص ــة وا ح ــدائق واملقاصـ ـ ف واألتش ــاك امل ــة ر وتنفي ــذ ت ــرو
العقود ا راصة بها وت صيل اإليجارات من املتعاقدين.
• اإلتراف علب العاملي بالقسم والتنسيق بينهم ومتابعة إنجازاتهم.
• اإلتراف علب إعسنات الكلية وعمل اإلعسنات عن املحافرات والندوات.
• متابعة الرد علب املكاتبات الوارد وإبسغها إصب أمي الكلية.
• اإلتراف علب سضورانصراف العاملي وأعمال اال تعسمات.
• تسلم البريد واملكاتبات الوارد وقيد ا بدساترالوارد وتسليمها لإلدارات واألقسا املرتصة.
• اإلتراف علب العاملي بالنظاسة وا ردمة بالكلية وترتي نوبات عملهم.

الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -121

ا م الوظيفة :رئيس قسم اال ت قاقات
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

التمويل واملحا بة

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار الشئو اإلدارية بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب أعمال اال ت قاقات.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ملديرإدار الشئو اإلدارية بالكلية.
• ت ريرا تمارات الصرف واملكاسآت واأل وراإلفاسية.
• االتتراك ب الل ا الفنية والقيا بما يسند إلي من أعمال.
• إمس ــاك س ـ ست املرتب ــات واأل ــورا راص ــة بأعض ــا يئ ــة الت ــدريس والع ــاملي
املرتبات وت ويل املرتبات إصب البنوك.
• اإلتراف علب العاملي بالدر ات األدنى ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• تجميع القواني واللوائح والقرارات الصادر ومتابعة تنفيذ ا.
ً
• متابعة وتنفيذ القرارات ا راصة بالتسويات البقا للقواني واللوائح.
• إعداد وتجهيز مكاسآت املنح وس ص اإلنتاح العلمى.
• إعداد وتجهيز العسوات واملكاسآت ألعضا يئة التدريس والعاملي .
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وإ ــرا ات ا رص ــم م ــن

ــداد التأمين ــات واملعات ــات واال ـ ــتقطاعات ا راص ــة بجمي ــع أن ــواو األ ـ ــازات ألعض ــا يئ ــة التـ ــدريس
•
والعاملي .
ا م الوظيفة :رئيس مكت أمي الكلية
امل موعة النوعية

التخصصية

وظائف

تنمية إدارية

الدر ة

الثانية

الوصف العا
تقع ذه الوظيفة بإدار الشئو اإلدارية بالكلية يختص تاغلها باإلتراف علب أعمال مكت أمي الكلية.
ترو تدل الوظيفة
 مة ل دراس ى تجارى عال منا لنوو العمل. قضا مد بينية قدر ا ثمانى نوات ب وظيفة من الدر ة األدنى مباتر . ا تيازالتدري الذى تتي الكلية وا امعة بنجاح. القدر علب التعامل مع ا حا اآلص . اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.الوا بات واملسةوليات
• يخضع تاغل الوظيفة للتو ي العا ألمي الكلية.
• اإلتراف علب العاملي باملكت وتو يهم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
• ا ــتس املراالبــات الداخليــة وا رار يــة الت ــى تــرد إصــب املكتـ وعرفــها عل ــب الســيد أ /أمــي الكليــة وإع ــاد
توزيعها مر أخرى علب اإلدارات املرتصة.
• أعداد امللفات ا راصة لس تماو الشهر الذى يعقـده السـيد أ.د /عميـد الكليـة والسـيد  /أمـي الكليـة مـع
الساد مديرى اإلدارات بالكلية وتس يل م ضر اال تماو ومتابعة األعمال التابعة لل لسة.
• ا ــتس املناقض ــات ال ــوارد لكلي ــة لل ه ــات ا رار ي ــة املرتلف ــة وتوزيعه ــا عل ــب اإلدارات املعني ــة ومتابعـ ــة
ا تس الردود عليها وإعاد رد ا إصب ا هات الوارد منها.
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• األتراف علب تنسيق مواعيد أمي الكلية وا تماعات داخل وخارج الكلية
• متابعة األعمال التى يكلف بها مرتزفما ا ود املكت ا راص بالشئو اإلدارية بالكلية.
• اإلتراف علب أعمال األعداد وتجهيز ا راص باالمت انات.
• اإلتراف علب إعداد الكشوف ا راصة باملكاسـآت للسـاد اإلداريـي تمهيـدا لعرفـها واعتماد ـا مـن السـيد
أ.د /عميد الكلية.
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ثالثًا اً
معاييرًوآلياتًاختيارً
القياداتًاألكاديميةً
واإلدارية
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مقدمة:
القياد هب القدر علب ت فيز العاملي ملوا هة الصعاب وسل املشاكل لت قيق األ داف والوصول إصب
الرؤية املشترتة .ونجاح القياد واإلدار يتطل التو ي األمثل لكل املوارد املتاسة باملة سات :بشرية ومالية
ومادية لت قيق ر التها وخدمة أ داسها.
والقياد الفعالة تعتمد اإلدار ا ماعية أ ا ا لعملها ب يح تشرك ميع العاملي باملة سة ب سرق
و ا عمل ت تيح الفرصة إلالسق الطاقات اإلبداعية لألسراد وت فز م علب االبتكارمن خسل العمل ا ماعب.
ويج أ تتبنى القياد سكر التطوير والسعب إصب التميز وأ تكو قادر علب وفع السيا ات السزمة
لذل واتخاذ القرارات ب إالارزمنى مسئم يضمن تفا وساعلية أدا املة سة.
اختيارالقيادات االكاديمية:
❖ تعتمد املة سة معايير موفوعية الختيار الق يادات االكاديمية تتسم بالشفاسية وت قق تكاسة الفرص
وتتضمن:
▪ القدرات اإلدارية والقيادية.
▪ النشا العلمى.
▪ اإلملا التا بمجاالت تخصص املة سة.
▪ املشارتة ب االنشطة وا ردمات الطسبية.
▪ املسا مات ب مجاالت ا ود والتطوير (علب مستوى املة سة  /ا امعة  /املستوى القومى).
▪ الس ل الوظيفى الذى يشهد بااللتزا والنزا ة.
▪ التعاو والعسقة ا يد مع الزمس والرؤ ا واملر و ي .
▪ تقديم خطة مكتوبة تعكس رؤيت لسبل وإ را ات التطوير ب املة سة ونمط القياد الذى يقو
باتباع .
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❖ تقو املة سة با تطسو رأى أعضا يئة التدريس ب املعايير املقترسة واال تجابة القتراساتهم ب يح ت ظى
املعايير بم واسقة األغلبية.
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أوال  :معايير وآليات اختيارالقيادات األكاديمية
• مقدمة:
القيــاد هــب القــدر علــب ت فيــزالعــاملي ملوا هــة الصــعاب وســل املشـ اكل لت قيــق األ ــداف والوصــول إصــب
الرؤي ــة املش ــترتة .ونج ــاح القي ــاد واإلدار يتطل ـ التو ي ـ األمث ــل لك ــل امل ــوارد املتاس ــة باملة س ــات :بش ــرية ومالي ــة
ومادية لت قيق ر التها وخدمة أ داسها .
القيــاد الفعالــة تعتمــد اإلدار ا ماعيــة أ ا ــا لعملهــا ب يــح تشــرك ميــع العــاملي باملة ســة ــب ســرق
و ــا عمــل تتــيح الفرصــة إلالــسق الطاقــات اإلبداعيــة لألس ــراد وت فيــز م علــب االبتكــارمــن خــسل العمــل ا م ــاعب.
ويج ـ أ تتبن ــى القي ــاد سك ــرالتط ــوير والس ــعب إص ــب التمي ــز وأ تك ــو ق ــادر عل ــب وف ــع السيا ــات السزم ــة ل ــذل
واتخاذ القرارات ب إالارزمنى مسئم يضمن تفا وساعلية أدا املة سة.
الهدف:
ته ــدف عملي ــة وف ــع مع ــايير إلختي ــارالقي ــادات األكاديمي ــة إص ــب ت ــرى الدق ــة ــب اختي ــارالقي ــادات ممـ ا يض ــمن ت قي ــق
التط ــويرالـ ــداعم واملس ــتمر لرسـ ــع تفـ ــا وساعلي ــة املة سـ ــة ولت س ــي ـ ــود مخر ـ ــات التعل ــيم والـ ــتعلم والقـ ــدر
املة سية.
ت ديد القيادات األكاديمية
 -1عميد الكلية
 -2رؤ ا األقسا األكاديمية
 -3وتس الكلية
 -4مديرالوسدات ذات الطابع ا راص
 -5مدير وسد األزمات والكوارث
 -6مدير وسد تكنولو يا املعلومات
 -7مدير وسد فما ا ود
قب ــل ــرد مع ــاييراختي ــار وتعي ــي القي ــا دات األكاديمي ــة يج ـ ت دي ــد مهــا ومس ــئوليات كــل قي ــاد أكاديميـ ة ث ــم ت ــرح
معــايير وآليــات االختيــار .وسيمــا يلــب توصــيف ملهــا ومســئوليات كــل قيــاد أكاديميــة ويتبعهــا معــايير االختيــار والتعيــي
ا راصة بها.
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 -1عميد الكلية
• أوال  :مها عميد الكلية
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

يق ــو العميـ ــد بتنفيـ ــذ قـ ــرارات مجلـ ــس الكليـ ــة ويبلـ ــغ م اف ــرا لسـ ــات إصـ ــب رئـ ــيس ا امعـ ــة تمـ ــا يبلدـ ـ
القــرارات خــسل ثمانيــة أيــا مــن تــاري صــدور ا ويبلــغ الهيئــات والســلطات ا امعيــة املرتصــة بــالقرارات
التى يج إبسغها بها.
ً
يق ــو العمي ــد بتص ــريف أم ــورالكلي ــة وإدار ت ــئونها العلمي ــة واإلداري ــة واملالي ــة ويك ــو مس ــئوال ع ــن تنفي ــذ
القواني واللوائح ا امعية وتذل عـن تنفيـذ قـرارات مجلـس الكليـة ومجلـس ا امعـة وامل لـس األعلـب
لل امعات ب سدود ذه القواني واللوائح.
ً
يقد العميد بعد العرض علب مجلس الكلية تقريرا إصب رئيس ا امعة ب نهاية كل عا امعب عـن تـئو
ً
الكليـ ــة العلميـ ــة والتعليميـ ــة واإلداريـ ــة واملاليـ ــة ويتضـ ــمن ـ ــذا التقريـ ــر عرفـ ــا ألو ـ ـ النشـ ــا ـ ــب الكليـ ــة
ومس ــتوى أدا العم ــل به ــا وت ــئو الدرا ــة واالمت ان ــات ونتائجهــا وبي ــا العقب ــات الت ــى اعترف ــت التنفي ــذ
وعرض املقترسات التى تنطوى علب ا حلول املسئمة.
ً
للعمي ــد أ ي ــدعو إص ــب ا تم ــاو مج ــالس األقس ــا والل ــا املش ــكلة ــب الكلي ــة أو املعهــد وسق ــا ألسكــا ق ــانو
تنظيم ا امعات تما ل أ يعرض عليها ما يراه من املوفوعات.
اإلتراف علب العاملي باإلدار بالدر ات األدنى وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال.
اإلتراف علب ر م السيا ة العامة للتعليم والب وث العلمية ب الكليـة وتنظيمهـا وتنسـيقها بـي األقسـا
املرتلفة.
اإلتراف علب وفع خطة وا تكمال وإنشا املبانى ودعم املعامل والتجهيزات واملكتبة ب الكلية.
اإلتراف علب إعداد خطة الكلية للبعثات واأل ازات الدرا ية واإليفاد علب املنح األ نبية.
اإلتراف علب إعداد برنامج ال تكمال أعضا يئة التدريس ب الكلية.
اإلتراف علب إعداد السيا ة الكفيلة بتش يع الدرا ة ب بعض أقسا الكلية.
اإلت ــراف عل ــب إع ــداد السيا ــة الكفيل ــة بتيس ــير سص ــول ال ــسب الكلي ــة عل ــب الكت ـ وامل ــذترات ا امعي ــة
وبتش يع التأليف ب بعض املواد.
اإلتراف علب ر م اإلالارالعا لنظا العمل ب أقسا الكلية وتنظيم التنسيق بي ذه األقسا .
اإلتراف علب إقراراملحتوى العلمى ملقررات الدرا ة ب الكلية والتنسيق بينها ب األقسا املرتلفة.
اإلتراف علب تنظيم الشئو اإلدارية واملالية ب الكلية.
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▪
▪
▪
▪

اإلتراف علب إعداد مشروو موازنة الكلية
اإلتراف علب اقتراح منح الدر ات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية.
اإلتراف علب الترتيح للبعثات واملنح واإل ازات الدرا ية ومكاسآت التخرج للدرا ات العليا.
اإلت ــراف عل ــب قب ــول ت وي ــل ال ــسب الف ــرق اإلعدادي ــة وال ــسب الف ــرق األوص ــب ب س ـ األس ــوال م ــن الكلي ــات
املتناظر ب ا امعات ا رافعة لقانو تنظيم ا امعات.
اإلتراف علب قبول ت ويل ونقل قيد الطسب من كليات غير تابعة لل امعات ا رافعة لهذا القانو .
اإلتراف علب إبدا الرأ وفع السئ ة التنفيذية لل امعة وإعداد السئ ة الداخلية للكلية.
اإلتراف علب وفع السئ ة الداخلية ملكتبة الكلية.
اإلتراف علب تنظيم الدروس واملحافرات والب وث والتمرينات وأعمال االمت انات ب الكلية.
اإلت ــراف عل ــب مناقشـ ــة التقري ــرالسـ ــنوى ال ــذاتي للكلي ــة وتقـ ــاريراألقس ــا وتوصـ ــيات امل ــةتمرات العلميـ ــة
للكليــة واألقســا وتقيــيم نظــم الدرا ــة واالمت ــا والب ــح ــب الكليــة ومرا عتهــا وتجديــد ا ــب فــو ذلـ
و ب إالار التقد العلمى والتعليمى ومطال امل تمع وساالت وتطورات .
ا إلتراف علب متابعة تنفيذ السيا ة العامة للتعليم والب وث ب الكلية.
اإلتراف علب توزيع االعتمادات املالية علب األقسا .
اإلتراف علب ت ويل الطسب ونقل قيد م من الكلية وإليها.
اإلتــراف علــب قيــد الطــسب للدرا ــات العليــا وتسـ يل ر ــائل املا ســتير والــدتتوراه وتعيـ ي ــا ا حكــم
علب الر ائل وإعداد القيد والتس يل.
اإلتراف علب الترتيح للمهمات العلمية واإلعارات وأ ازات التفرغ العلمي.
اإلتراف علب رعاية الشئو اال تماعية والريافية للطسب.
اإلتراف علب اقتراح قبول التبرعات مع مراعا سكم املاد السابعة من قانو تنظيم ا امعات.
اإلتـ ــراف علـ ــب تس ـ ـ يل ر ـ ــائل املا سـ ــتير والـ ــدتتوراه وتعيـ ــي ـ ــا ا حكـ ــم علـ ــب ـ ــذه الر ـ ــائل وإلدـ ــا
التس يل.
اإلتراف علب اقتراح تعيي أعضا يئة التدريس ب الكلية ونقلهم.
اإلتراف علب ندب أعضا يئة التدريس من الكلية وإليها.
اإلتراف علب تنظيم قبول الطسب ب الكلية وت ديد أعداد م .
اإلتراف علب توزيع الدروس واملحافرات والتمرينات العملية.
املسائل األخرى التي ي يلها إلي مجلس ا امعة.
ً
املسائل األخرى التى يختص بها وسقا للقانو .
اإلتـ ــراف عل ـ ــب ت دي ـ ــد مواعيـ ــد االمت ان ـ ــات ووف ـ ــع ـ ــداول ها وتوزي ـ ــع أعمالهـ ــا وتشـ ــكيل انه ـ ــا وت دي ـ ــد
وا بات املمت ني وإقرار مداوالت ا االمت انات ونتائج االمت انات ب الكلية.

▪
-4
▪
-8
-9

اإلتراف الفنى علب:
ا املمت ني
اإلتراف اإلدار علب:
رؤ ا مجالس األقسا العلمية
إدار العسقات العامة

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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 -10إدار أمانة مجلس الكلية
 -11وسد فما ا ود
 -12نة التعليم االلكتروني
 -13وسد تكنولو يا املعلومات
 -14إدار املعامل اللدوية
 -15وسد األمن
 -16الوسدات ذات الطابع ا راص بالكلية
• ثانيا  :معايير أختيار عميد الكلية
تتمثل معايير اختيار عميد الكلية ب األتى:
 -1أ يكو مصرى ا نسية.
 -2أ يكو قد تدل منص أ تاذ بالكلية
 -3لدي القدر علب التخطيط اال تراتيجب.
 -4املشارتة ب أعمال ا ود والتطوير علب مستوى املة سة وا امعة.
 -5املشارتة ب األنشطة الطسبية.
 -6املسا مة ب الب ح العلمى واملشروعات الب ثية بالكلية.
 -7املشارتة ب املةتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 -8املشارتة ب إعداد توصيف وتقريرالبرامج
 -9املشارتة ب الل ا ونشاالات وسعاليات الكلية.
 -10املشارتة ب نشاالات خدمة امل تمع.
 -11لدي القدر علب قياد األخرين.
 -12لدي القدر علب التواصل مع األخرين والعمل فمن سريق.
 -13لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
 -14لدي القدر التخاذ القرارات وسل املشكست.
 -15النزا والشفاسية والعدل.
 -16االلتزا بقواعد وآداب املهنة.
 -17العسقات الشرصية الطيبة والتعاو مع األخرين والتمتع باسترا اعضا يئة التدريس.
 -18لم يوقع علي إدانات أو زا ات.
• ثالثا  :آليات اختيار عميد الكلية
الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
- -131

-1
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-5

ت قيقا لتعددية و سمة مفهو االختيار و عيا التتمـال الهيكـل اإلدارى للكليـة يتعـي الختيـار عميـد
الكليــة و ــود أربعــة م ــن األ ــاتذ الع ــاملي علــب األق ــل وعــدد م ــن أعضــا يئ ــة التــدريس (اال ــاتذ
غيــراملتفــرغي واملتفرغــو والعــاملو واال ــاتذ املســاعدو واملدر ــو ) ال يقــل عــن  20عضــوا .و ــب
غي ــر ــذه ا حال ــة يك ــو ل ــرئيس ا امع ــة اختي ــار عمي ــد الكلي ــة أو ن ــدب ق ــائم باألعم ــال ــب سال ــة ع ــد
و ود أ اتذ عاملي .
يشــارك ــب االنتخابــات ميــع أعضــا يئ ــة التــدريس (اال ــاتذ غيــراملتفــرغي واملتفرغــو والع ــاملو
واأل اتذ املساعدو واملدر و ) باإلفاسة إصـب الهيئـة املعاونـة ( املدر ـو املسـاعدو واملعيـدو )
بما ال يتجاوز  %10من األصوات الصحي ة ألعضا يئة التدريس.
لـ ــدعم اختي ـ ــارامل تمـ ــع األكـ ــاديمى ألقـ ــدرالعناص ـ ــر علـ ــب إدار وتط ـ ــويرالكليـ ــة تق ـ ــو نـ ــة االت ـ ــراف
بت دي ـ ــد مواعي ـ ــد ن ـ ــدوات متس ـ ــاوية امل ـ ــد للمرش ـ ــحي لع ـ ــرض ب ـ ــرامجهم وخططه ـ ــم اال ـ ــتراتيجية
ومناقشتهم سيها وإعس املعايير اال ترتادية لسختيار.
يتعــي ا ي ضــر  %50علــب األقـ ل مــن أعضــا يئــة التــدريس لصــحة انعقــاد ا لســة سإذا لــم يكتم ــل
النصــاب تة ــل ا لســة ملــد ــاعة ويكــو إنعقاد ــا عندئــذ صــحي ا ب ضــور  %30علــب األقــل مــن
أعض ــا يئ ــة الت ــدريس .سـ ــإذا ل ــم تت ــوسر ــذه النسـ ــبة يع ــي رئ ــيس ا امع ــة عميـ ــدا للكلي ــة م ــن بـ ــي
ا اتذتها العاملي .
تعاد االنتخابات بي أعلب إثني ب سالة عد سصول أى من املرشحي علب األغلبية املطلقـة مـن عـدد
األصوات الصحي ة.

ً
• رابعا  :تعيي عميد الكلية
يصدر رئيس ا امعة قرار تعيـي العميـد املنتخـ مـن بـي أ ـاتذ الكليـة العـاملي البقـا لقـ انو  84لسـنة
 2012وذل ـ مل ــد ث ــسث ــنوات وي ــق ألق ــد ال ــوتس بالكلي ــة القي ــا بمه ــا العمي ــد ــب سال ــة غياب ـ ألى
ب .
و ــب سالــة عــد و ــود أ ــاتذ ــب الكليــة لــرئيس ا امعــة أ ينتــدب أســد األ ــاتذ مــن الكليـ ات أو املعا ــد
التابع ــة لل امع ــة للقي ــا بعم ــل العمي ــد ول ـ أ ينت ــدب أس ــد األ ــاتذ املس ــاعدين م ــن ذات الكلي ــة للقي ــا
بعم ــل العمي ــد ويج ــوزإقال ــة العمي ــد م ــن العم ــاد قب ــل نهاي ــة م ــدتها بق ــرارمس ــب م ــن رئ ــيس ا امع ــة بع ــد
م واسقة مجلس ا امعة املرتص وذل إذا أخـل بوا باتـ ا امعيـة أو بمقتضـيات مسـئوليات الرئا ـية
بعد إ را الت قيق السز .
 -2وتس الكلية
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• أوال  :تفاصيل مها ومسئوليات كل وتيل من وتس الكلية كل سس اختصاص واإلدارات التابعة ل .
▪ وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب
مها ومسئوليات وتيل الكلية لشئو التعليم والطسب:
 -1يختص باإلتراف علب اإلدارات التالية:
 إدار تئو التعليم والطسب إدار تئو ا رريجي إدار رعاية الطسب -2اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة تئو التعليم والطسب نة مرا عة وتطويرالبرامج -3االتراف علب الوسدات التالية:
 نة االرتاد الطسبىً
 -4يكــو منوال ــا بجميــع األعم ــال ا راصــة بش ــئو الدرا ــة والتعل ــيم والطــسب بمرسل ــة الليســانس ويك ــو
ب كم وظيفت عضوا ب مجلس التعليم والطسب با امعة.
 -5معاونة العميد إدار تئو الكلية سيما يتصل بأمور الطسب واالمت انات والتدريس.
 -6إدار الشئو ا راصة بالدرا ة والتعليم بمرسلة الليسانس
 -7اإلتراف علب التدري العملب للطسب.
ً
 -8درا ــة مقترس ــات األقس ــا ـ ت ــا الن ــدب للت ــدريس واالمت ان ــات م ــن خ ــارج الكلي ــة تمهي ــدا لعرف ــها عل ــب
مجلس الكلية
 -9اإلتراف علب متابعة تدريس املقررات القومية والتربية العسكرية ب الكلية.
 -10اإلتــراف علــب رعايــة الشــئو الريافــية واال تماعيــة والثقاسيــة والفنيــة مـ ن خــسل تونـ املشــرف العــا
علب األنشطة الطسبية.
 -11اإلتراف علب تئو الطسب ال واسدين.
 -12إعداد ما يعرض علب املةتمرالعلمي السنو للكلية سيما يخص
▪ وتيل الكلية لشئو الدرا ات العليا والب وث
مها ومسئوليات وتيل الكلية لشئو الدرا ات العليا والب وث:
 -5يختص باإلتراف علب اإلدارات التالية:
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 إدار العسقات الثقاسية والب وث إدار املكتبات -6اإلتراف علب تئو املكتبات.
 -7اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة الدرا ات العليا. نة العسقات العلمية والثقاسية ا رار ية نة املكتبات. نة املرتبرات واأل هز العلمية. نة أخسقيات املهنة. -8يك ــو منوال ــا بجمي ــع األعم ــال ا راص ــة بش ــئو الدرا ــات العلي ــا والب ــوث وتوثي ــق ال ــروابط مـ ع الكلي ــات
واملعا ــد واملرات ــز والهيئ ــات املعني ــة بالب ــح العلم ــى ويك ــو ب ك ــم وظيفت ـ عض ــوا ــب مجل ــس الدرا ــات
العليا والب وث با امعة.
 -9معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
 -10إعــداد خطــة الدرا ــات العليــا والب ــوث العلميــة ــب الكليــة بنــا علــب اقتراســات مجــالس األقســا والل ــا
املرتصة.
 -11اإلتراف علب تئو النشرالعلمي ب الكلية ومتابعة تنفيذ السيا ة املر ومة ب ذا الشأ .
 -12اإلت ــراف عل ــب تنظ ــيم امل ــةتمرات والن ــدوات العلمي ــة ا راص ــة بالقط ــاو وت ــوصب ت ــئو العسق ــات الثقاسي ــة
الداخلية وا رار ية.
 -13إعداد ما يعرض ب التقرير السنو الذاتي للكلية سيما يختص بشئو الدرا ات العليا والب وث.
▪ وتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة
مها ومسئوليات وتيل الكلية لشئو خدمة امل تمع وتنمية البيئة:
 -8يختص باإلتراف علب اإلدارات والوسدات التالية:
 قسم تئو مشروعات البيئة وخدمة امل تمع. املرتزالطبى. وسد إدار األزمات والكوارث. وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي. وسد رساعة للب وث وتنمية املعلمات اللدوية والتر مة. وسد الصحة والسسمة املهنية.الهيكل التنظيمي – كلية األلسن – جامعة عين شمس 2018
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 وسد الدساو املدنى. -9اإلتراف علب الل ا التالية:
 نة تئو البيئة وخدمة امل تمع .ً
 -10يكو منوالـا بجميـع األعمـ ال ا راصـة بشـئو خدمـة امل تمـع وتنميـة البيئـة ويكـو ب كـم وظيفتـ عضـوا
ب مجلس خدمة امل تمع وتنمية البيئة با امعة.
 -11معاونة العميد ب إدار تئو الكلية سيما يختص بخدمة امل تمع وتنمية البيئة .
 -12إدار الشئو ا راصة بخدمة امل تمع ب إالارالنطاق ا درا ب للكلية.
 -13العمل علب تنمية البيئة وا حفاظ عليها.
 -14العمل علب تطويرامل تمع املحيط من خسل تطبيق األسكاراملبتكر .
• ثانيا  :معاييراختيارالوتس .
تتمثل معايير اختيارالوتس ب األتى:
 -1أ يكو مصرى ا نسية.
 -2أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
 -3أ يكو قد تدل منص أ تاذ بالكلية ملد ال تقل عن  5نوات من العمل الفعلب.
 -4لدي القدر علب التخطيط اال تراتيج .
 -5املشارتة ب أعمال ا ود والتطوير علب مستوى املة سة وا امعة.
 -6املشارتة ب األنشطة الطسبية.
 -7املسا مة ب الب ح العلمى واملشروعات الب ثية بالكلية.
 -8املشارتة ب املةتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 -9املشارتة ب إعداد توصيف وتقريرالبرامج
 -10املشارتة ب الل ا ونشاالات وسعاليات الكلية.
 -11املشارتة نشاالات خدمة امل تمع.
 -12لدي القدر علب قياد األخرين.
 -13لدي القدر علب التواصل مع األخرين والعمل فمن سريق.
 -14لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
 -15لدي القدر التخاذ القرارات وسل املشكست.
 -16النزا ة والشفاسية والعدل.
 -17االلتزا بقواعد وآداب املهنة.
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 -18العسقات الشرصية الطيبة والتعاو مع األخرين والتمتع باسترا أعضا يئة التدريس.
 -19لم يوقع علي إدانات أو زا ات.

• ثالثا  :آليات اختيار وتس الكلية
 -1يصــدر عميــد الكليــة إعــس عــن املكــا الشــاغر ــوا ـكـا وتيــل الكليــة لشــئو التعلــيم والطــسب أو
وتي ــل الكلي ــة لش ــئو الدرا ــات العلي ــا والب ــوث أو وتي ــل الكلي ــة لش ــئو خدم ــة امل تم ــع وتنمي ــة
البيئ ــة .ويك ــو اإلع ــس مش ــفوعا باملع ــاييرالت ــى يج ـ أ تت ـ واسر ــب عض ــو يئ ــة الت ــدريس املتق ــد
لشدل الوظيفة.
 -2يك ـ ــو عمي ـ ــد الكلي ـ ــة ن ـ ــة م ـ ــن خمس ـ ــة أعض ـ ــا برئا ـ ــت م ـ ــن ن ـ ــة ا حكم ـ ــا للنظ ـ ــر ـ ــب ملف ـ ــات
املتقدمي لشدل الوظيفة.
 -3يق ــو أعض ــا الل ن ــة بف ــص ملف ــات الس ــاد أعض ــا يئ ــة الت ــدريس املتق ــدمي لش ــدل الوظيف ـ ة
الختيار أسضل األعضا ت واسقـا مـع املعـاييرالتـى ـبق وقـد أعلـن عنهـا إعـس عميـد الكليـة ـب إعـس
تدل الوظيفة وتـذل عمـل املقابلـة الشرصـية مـع العضـو املتقـد لشـدل الوظيفـة  .بعـد أ يـتم
اختيار أسضل املتقدمي بإ ماو آرا الل نة يتم إخطارا امعة ال تكمال إ را ات التعيي .
 -3رؤ ا األقسا األكاديمية
• أوال  :مها ومسئوليات رئيس القسم.
 -1اإلت ــراف عل ــب الش ــئو العلمي ــة واإلداري ــة واملالي ــة ــب القس ــم ــب س ــدود السيا ــة الت ــي ير ــمها مجل ــس
ً
الكلية ومجلس القسم وسقا ألسكا القواني واللوائح والقرارات املعمول بها.
 -2اقتـراح توزيــع املحافــرات والــدروس واألعمــال ا امعيــة األخـرى علــب يئــة التــدريس القــائمي بالتــدريس
بالقسم وذل للعرض علب مجلس القسم .
 -3إعداد مقترسات الندب من خارج الكلية وذل للعرض علب مجلس القسم .
 -4متابعة تنفيذ قرارات و يا ة مجلس القسم والكلية سيما بخص .
 -5اقتراح خطة الدرا ات العليا والب وث بالقسم للعرض علب مجلس القسم .
 -6اإلتراف علب العاملي بالقسم وم راقبة أعمالهم.
 -7سفظ النظا داخل القسم وإبسغ العميد بكل ما من تأن املساس سسن يرالعمل بالقسم .
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-8
-9
-10
-11
-12
-13

ـامعب سـول تـئو القسـم العلميـة والتعليميـة واإلداريـة

تقديم تقرير إصب عميد الكليـة ـب نهايـة كـل عـا
واملالية بعد اعتماده من مجلس القسم .
ي ــدعو مجل ــس القس ــم إصـ ب امل ــةتمر العلم ــي للقس ــم وع ــرض توص ــيات امل ــةتمر عل ــب مجل ــس القس ــم ومجل ــس
الكلية.
املشارتة ب الل ا املتخصصة بالكلية.
رئا ة مجلس القسم .
إبسغ العميد بم افر ا لسات والقرارات خسل  3أيا من تاري صدور ا.
يب ــي رئ ــيس القسـ م مل ل ــس الكلي ــة و ه ــة نظ ــرمجل ــس القس ــم عن ــد نظ ــراملس ـ ائل املعروف ــة بش ــأن عل ــب
مجلس الكلية.

• ثانيا  :معاييراختياررئيس مجلس القسم.
وسقا للماد ماد  56من قانو تنظيم ا امعات:
يعي رئيس مجلس القسم من بي أقد ثسثة أ اتذ القسـم ويكـو تعيينـ بقـرارمـن رئـيس ا امعـة
بعــد أخــذ رأى عميــد الكليــة أو املعهــد ملــد ثـ سث ــنوات قابلــة للتجديــد مــر واســد  ,وال يســرى ــذا ا حكــم
سالة و ود أقل من ثسثة أ اتذ إذا تكو رئا ة مجلس القسم ألقدمهم.
ويعتبـررئـيس مجلـس القسـم متن يـا عـن رئا ـة مجلـس القسـم بتعيينـ عميـدا أو وتـيس للكليـة أو املعهـد ,
وذل إذا و د غيره من األ اتذ القسم.
و ــب سال ــة خل ــو القس ــم م ــن األ ــاتذ  ,يق ــو بأعم ــال رئ ــيس مجلسـ ـ أق ــد األ ــاتذ املس ــاعدين سيـ ـ ,
ويكو ل بهذا الوصف سق سضور مجلس الكلية أو املعهد إال عند النظر تئو توظيف األ اتذ .
وم ــع ذل ـ إذا ل ــم يك ــن بالقس ــم م ــن األ ــاتذ ــوى أ نب ــي  ,ــاز أ يعه ــد إليـ ـ عن ــد االقتض ـ ا برئا ــة
مجلس القسم  ,ويكو ذل بقرارمن رئيس ا امعة بعد أخذ رأى عميد الكلية .
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 -4مديرو وسدات ذات الطابع ا راص
أوال  :مها ومسئوليات مديرى الوسدات ذات الطابع ا راص
▪ اإلتراف املباتر علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة أعمالهم.
▪ متابعة تنفيذ البرامج والدورات التدريبية لتعليم اللدات وإتقانها.
▪ إعداد برامج تسويق أنشطة الوسد .
▪ إعداد برامج إتقا اللدة االنجليزية واإلعس عنها.
▪ اإلتراف الفنى واملاصب واإلدارى علب كاسة أعمال الوسد وإبرا العقود مع الدير ب سدود لطات املالية.
ً
▪ تصــريف كاســة تــئو الوســد وسقــا للقــواني واللــوائح وقــرارات مجلــس اإلدار ومــا يفــوض سي ـ مــن قب ــل
رئيس مجلس اإلدار .
▪ تقديم تقرير دورى عن نشا الوسد مل لس اإلدار للمناقشة
▪ اإلتراف علب تقديم اال تشارات الفنية والعلمية ب مجال عمل الوسد .
▪ تقديم االقتراسات السزمة لتطويراألدا وتنمية موارد الوسد وزياد أنشطتها وتفعيل برامجها.
▪ تنسيق األعمال واألنشطة مع رئيس مجلس إدار الوسد وتنظيم الندوات واملةتمرات ا راصة بها.
ثانيا  :معايير اختيارمديرى الوسدات ذات الطابع ا راص
▪ أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
▪ أ يكو قد تدل منص عضو يئة التدريس ب الكلية ملد ال تقل عن  5نوات.
▪ لدي القدر علب التخطيط اال تراتيجب.
▪ لدي القدر علب قياد اآلخرين.
▪ لدي القدر علب التواصل مع اآلخرين والعمل فمن سريق.
▪ لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
▪ لدي القدر علب اتخاذ القرار وسل املشكست.
▪ التمتع بالنزا ة والشفاسية وااللتزا بأداب وقواعد املهنة.
▪ لم يوقع إدانات أو زا ات.
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ثالثا  :آليات اختيارمديرى الوسدات:
 يص ــدر عمي ــد الكلي ــة إع ــس ع ــن املكــا الش ــاغر ــب أى وس ــد م ــن الوس ــدات املو ــود ــب الكلي ــة ويتض ــمنإعس املعاييرالتى يج أ تت واسر ب العضو املتقد لشدل وظيفة مدير الوسد الشاغر .
 يشكل عميد الكلية نة برئا ت وعضوية كل من: -1وتي ــل الكلي ــة (وتي ــل الكلي ــة لش ــئو التعل ــيم والط ــسب أو وتي ــل الكلي ــة لش ــئو خدم ــة امل تمـ ــع
وتنمية البيئة أو وتيل الكلية للدرا ات العليا)
 -2مدير وسد فما ا ود بالكلية
 -3عضو من نة ا حكما بالكلية.
 يتم أخذ م واسقة مجلس الكلية علب أختيارالل نة. تقو الل نة بف ص ملفات املتقدمي لشـدل الوظيفـة ومقـابلتهم واختيـار أسضـلهم وأتثـ ر م ت واسقـ ا مـعاملعاييراملطلوبة .
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 -5مدير وسد إدار األزمات والكوارث
أوال  :مها ومسئوليات مدير وسد إدار األزمات والكوارث
▪ اإلتراف علب العاملي بالوسد وتو يههم ومتابعة تنفيذ م لألعمال املوكلة لهم .
▪ إعداد تقرير نوى عن األزمات والكوارث التى توا هها الكلية.
▪ تكوين سرق إلدار األزمات وزياد در ة ا تعداد الكلية ملوا هتها.
▪ وفع خطط وسد إدار األزمات والكوارث واتخاذ القرارات الوقائية لتجن وقوعها وا حد من تأثير ا.
▪ درا ة األزمات وا تخسص الدروس املستفاد ومعا تها.
▪ عقد الندوات واملةتمرات العلمية ب مجال إدار األزمات والكوارث.
▪ عقد البرامج التدريبية وورش العمل لتنمية املعارف واملهارات ا راصة بالتنبة باألزمات والكـوارث وإعـداد
خطط الوقاية منها ومنع وقوعها.
ثانيا  :معايير اختيارمدير وسد إدار األزمات والكوارث
▪ أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
▪ لدي القدر علب التواصل مع االخرين والعمل فمن سريق.
▪ لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
▪ التمتع بالنزا والشفاسية.
▪ العسقات الطيبة والتعاو مع أعضا يئة التدريس.
▪ لم يوقع إدانات أو زا ات.
▪ أ يكو ساصس علب الدورات املتخصصة التالية:
 دور إدار األزمات دور التعامل مع األزمات والكوارث. -دور ب الدساو املدنى.
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 -1مدير وسد تكنولو يا املعلومات
أوال  :مها ومسئوليات مدير وسد تكنولو يا املعلومات
▪ متابعة العاملي بالوسد وتو يههم معرسة مدى تنفيذ م لألعمال املوكلة إليهم.
▪ اإلتراف علب إنشا معامل ديد للحا اآلصب.
▪ املشارتة ب امت انات ا حا اآلصب لطسب الكلية.
▪ إنشا موقع إلكتروني للكلية علب تبكة اإلنترنت ومتابعت وتطويره با تمرار.
▪ اإلتراف علب إنشا تبكة املعلومات الداخلية بالكلية.
▪ متابعة تطويرمكونات تبكة املعلومات الداخلية وأ هز ا حا اآلصب بصفة مستمر .
▪ تـدري السـاد أعضــا يئـة التــدريس ومعـاونيهم واإلداريــي علـب تيفيــة ا ـتخدا ا حا ـ اآلصـب وتشــديل
برامج املرتلفة.
▪ متابعة أعمال ميكنة إدارات الكلية املرتلفة.
▪ تقديم الدعم الفنى للعملية التعليمية.
▪ تقديم التوصيات واالقتراسات التى من تأنها التدل علب أ باب القصور ب العمل.

ثانيا  :معايير اختيارمدير تكنولو يا املعلومات
▪ أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
▪ لدي القدر علب التواصل مع اآلخرين والعمل فمن سريق.
▪ لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
▪ لدي خبر ودراية كاسية ب التعامل مع ا حا اآلصب.
▪ التمتع بالنزا ة والشفاسية.
▪ العسقات الطيبة والتعاو مع أعضا يئة التدريس واإلداريي العاملي بالكلية.
▪ لم يوقع علي إدانات أو زا ات.
▪ أ يكو ساصس علب الدورات املتخصصة التالية:
 دور برامج نظم املعلومات اإلدارية ا راصة بـ :• تئو

يئة التدريس

• العسقات الثقاسية
• تئو التعليم والطسب والكنترول
• الدرا ات العليا
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 -2مدير وسد فما ا ود
أوال  :مها ومسئوليات مدير وسد فما ا ود
• إعداد خطط العمل السزمة واإلتراف علب العاملي بالوسد .
• متابعة نظا العمل بالوسد والتأتد من أنشطتها اليومية والترتيز علب التنسيق بي العاملي بالوسد
• عمــل تقــارير دوريــة وتســليمها مل لــس اإلدار عــن العمــل بالوســد وســق املهــا املكلفــة بهــا ومــا يوا ههــا مــن
مشاكل.
• اقتراح مصادر تمويل غير تقليدية للوسد والعمل علب تنمية موارد ا.
• ملدير الوسد ا حق ب تسييرالعمل واالتصال باألقسا اإلدارية والعلمية بالكلية ب إالـارالصـسسيات التـى
تعطى ل من مجلس إدار الوسد .
ثانيا  :معايير اختيارمدير وسد فما ا ود
 -1أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
 -2لدي القدر علب التخطيط اال تراتيجب.
 -3املشارتة ب أعمال ا ود والتطوير علب مستوى املة سة وا امعة.
 -4املشارتة ب األنشطة الطسبية.
 -5املشارتة ب املةتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية.
 -6لدي القدر علب قياد األخرين.
 -7لدي القدر علب التواصل مع األخرين والعمل فمن سريق.
 -8لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
 -9لدي القدر التخاذ القرارات وسل املشكست.
 -10النزا والشفاسية والعدل وااللتزا بقواعد وآداب املهنة.
 -11العسقات الشرصية الطيبة والتعاو مع األخرين والتمتع باسترا اعضا يئة التدريس.
 -12لم يوقع علي إدانات أو زا ات.
 -13أ يكو لدي خبر أو ساصل علب الدورات املتخصصة التالية:
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 دور التقييم الذاتى للمة سات. دور التخطيط اال تراتيج . دور إدار ا ود الشاملة ب مة سات التعليم العاصب. دور مهارات إتخاذ القرار وسل املشكست. دور إدار التديير. دور قياس ود مخر ات مة سات التعليم العاصب. دور تطويرمة سات التعليم العاصب. دور آليات اعتماد مة سات التعليم العاصب.ثانيا  :معايير اختيارمدير وسد متابعة ا رريجي والتدري امل ي
 -1أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
 -2لدي خبر ودراية بالعمل ا رارجب واملشارتة امل تمعية.
 -3العسقــات الشرص ــية الطيب ــة والتع ــاو مــع األخ ــرين والتمت ــع ب ــاسترا اعضــا يئ ــة الت ــدريس واإلداري ــي
العاملي بالكلية.
 -4لم يوقع إدانات أو زا ات.
 -5أ يكو لدي خبر أو ساصل علب الدورات املتخصصة التالية:
 دور االتصال والتواصل. دور إدار اال تماعات. دور إدار الوقت. دور سن التعامل مع ا مهور. دور التخطيط اال تراتيجب.ثانيا  :معايير اختيار رئيس نة اإلرتاد الطسبي
 -1أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
 -2أ يكو قد تدل منص أ تاذ بالكلية ملد التقل عن  5نوات من العمل الفعلب.
 -3العسقات الشرصية الطيبة والتعاو مع اعضا يئة التدريس والهيئة املعاونة بالكلية.
 -4لدي القدر علب التواصل مع األخرين والعمل فمن سريق.
 -5لم يوقع علي إدانات أو زا ات.
 -6أ يكو لدي خبر أو ساصل علب الدورات املتخصصة التالية:
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 دور الدعم االكاديمى. دور التخطيط اال تراتيجب. دور التقييم الذاتى للمة سات.ثانيا  :معايير اختياررئيس نة التعليم االلكترونى
▪ أ يكو ساصس علب در ة الدتتوراه ب أسد تخصصات الكلية.
▪ أ يكو قد تدل منص عضو يئة التدريس ب الكلية ملد ال تقل عن  5نوات.
▪ لدي القدر علب التواصل مع االخرين والعمل فمن سريق.
▪ لدي القدر علب إدار الوقت والعمل ت ت فدط.
▪ لدي خبر ودراية كاسية ب التعامل مع ا حا اآلصب.
▪ التمتع بالنزا والشفاسية.
▪ العسقات الطيبة والتعاو مع أعضا يئة التدريس واإلداريي العاملي بالكلية.
▪ لم يوقع علي إدانات أو زا ات.
▪ أ يكو ساصس علب الدورات املتخصصة التالية:
 دور ب البرامجيات دور تطبيق البرامج دور عن التعليم االلكترونى وتكنولو يا املعلومات.▪ سضورمةتمرات عن التعليم االلكترونى .
ثالثا  :آليات اختيارالقيادات األكاديمية
 -1يصـدر عميـد الكليـة إعــس عـن و ـود منصـ تــاغر ـب أسـد األمـاتن الســابقة مشـفوعا باملعـاييرالتـى يجـ
أ تت واسر ب املرشحي للمنص الشاغر .
 -2يشكل عميد الكلية نة لف ص امللفات التى يتقد بها املرشحي وتذل ملقابلتهم تتكو الل نة من-:
رئيسا لل نة
 السيد األ تاذ الدتتور عميد الكليةعضوا
 أقد الساد الوتس املو ودين أربعة أعضا من نة ا حكما بالكلية علب أ يكو أسد م من خارج الكلية -3يقــو أعضــا الل نــة املشــكلة مــن قبــل العميــد بف ــص ملفــات املرشــحي ومقــابلتهم واختيــاراملرشـ الــذى
تت واسر سي املعاييراملعلنة لفا
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 -4يقــو عميــد الكليــة بإر ــال ا ــم املرشـ الـ ذى وقــع عليـ اختيــارالل نــة إصــب ا امعــة ال ــتكمال إ ــرا ات
تعيينـ ــب املنصـ الشــاغرإذا ـكـا املنصـ ألســد الــوتس أو أخـ ذ م واسقــة مجلــس الكليــة إذا ـكـا املنصـ
مدير وسد من الوسدات السابق ذتر ا.
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مقدمة
يمثل ا هاز اإلدارى للمة سة التعليمية السند الرئي ى للقيا باألدوار وت قيق األ داف وسسن
قيا اإلداريي بأدوار م يسهم بشكل مةتد ب ت قيق معايير ود املة سة.
اختيارالقيادات اإلدارية وتعيينها وترقيتها:
❖

تعتمد املة سة معايير ساتمة لعملية قبول الترتيح لتوصب مناص القيادات اإلدارية ويكو من فمنها:
▪ التقد بخطة لتطوير املوقع املنشود ي يح تطرح ذه ا رطة تبرنامج عمل م دد بإ را ات وتوقيتات
يلتز بها ب سالة التعيي .
▪ و ود خبرات إدارية ابقة أو ا حصول علب دورات أو تهادات معتمد ب اإلدار .

❖

تلتز املة سة بآليات م دد الختيار وتعيي القيادات اإلدارية يكو من بينها :
▪ االعس عن الوظيفة داخل املة سة.
▪ تقد املرش بملف عن خبرات وإنجازات السابقة ذات العسقة.
▪ ا تطسو رأى العاملي ب اختيار قياداتهم اإلدارية.
▪ إعس مبررات االختيار داخل املة سة.

❖

يشتر ال تمرارالقائد اإلدارى ب وظيفت اآلتى:
▪ تقديم تقرير نوى أو ملف نوى لإلنجاز اإلدارى يت دد علب أ ا

مدى تنفيذه لإل را ات التى

الرسها ب خطت .
▪ رفا املرؤ ي عن أدا القائد بنسبة تعتمد ا املة سة (ا تطسو نوى)
ت واسر برامج التدري املستمر للعاملي
▪ يو د باملة سة وسد تدري تابعة لوسد فما ا ود
▪ تضع املة سة خطة زمنية للتدري املستمر لرسع تفا العاملي بها مبنية علب درا ة االستيا ات.
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ثانيا  :معايير وآليات اختيار القيادات اإلدارية
أوال :أمي الكلية
 -1ا ربرات
ً
• خبر مجال العمل اإلدار مد ال تقل عن  16عاما
 -2ترو تدل الوظيفة
• در ة مدير عا
• ا تيازالتدري الذ يتي

مرتزإعداد القاد للقطاو ا حكومي با هاز املرتز لتنظيم واإلدار

• ا تيازاملقابلة الشرصية ومشروو التطويراملقد عن اإلدار العامة املتقد لها
 -3املهارات والقدرات واملعارف األ ا ية
• الت ل بمهار القياد واإلتراف والتو ي
• الت ل بالقدر علب اتخاذ القرارات ا حا مة وت مل املسةوليات
• الت ل بمهار إدار الوقت
• الت ل بمهار عالية االتصال وإعداد التقارير
• الت ل بقدرات عالية مجال التخطيط اال تراتيج
• إ اد التعامل مع ا حا

اآلص ومهارات املرتلفة.

ً
ثانيا :مديرو اإلدارات
 -1ا ربرات
• خبر

مجال العمل اإلدارى ال تقل عن  14عاما

 -2ترو تدل الوظيفة
• الدر ة األوصب
• امل موعة النوعية للدر ة املطلوبة للعمل باإلدار التي يعمل بها البقا لبطاقة وصف الوظيفة
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 -3املهارات والقدرات واملعارف األ ا ية
• الت ل بمهار عالية القياد واإلتراف
• التمتع بمهار العمل بروح الفريق
• القدر علب العمل ت ت أ ظروف أو فدو
• اإلملا بالتشريعات والقواني املنظمة للعمل
• إ اد إعداد التقارير ومهارات االتصال
• إ اد تامة لقواعد التخطيط اال تراتيج
• القدر علب اتخاذ القرارات وسل املشكست
• القدر علب ت مل املسةوليات والتو ي .
• إ اد التعامل مع ا حا اآلص ومهارات املرتلفة.
• اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.
ً
ثالثا :رؤ ا األقسا اإلدارية
 -1ا ربرات السابقة
• خبر

مجال العمل اإلدار ال تقل عن  8نوات

 -2ترو تدل الوظيفة
• الدر ة الثانية علب األقل
• امل موعة النوعية للدر ة املطلوبة البقا لبطاقة وصف الوظيفة
• ا تيازالتدري الذ تتي

الكلية وا امعة

 -3املهارات والقدرات واملعارف األ ا ية
• القدر علب التعامل مع اآلخرين
• الت ل بمهارات التخطيط والتنسيق والتنظيم
• القدر علب ا تخدا ا حا

اآلص بمهار سائقة

• القدر علب إعداد التقارير
• إ اد التعامل مع ا حا اآلص ومهارات املرتلفة.
• اإلملا ا يد بأسد اللدات األ نبية.
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ً
رابعا :معايير اختيارالقيادات بالوسدات ذات الطابع ا راص
 -1املة ست
• در ة الدتتوراه
 -2ا ربر
• أ يكو عضو يئة تدريس عامل بالكلية
• أ يكو لدي خبرات عملية وإدارية خدمة امل تمع وتنمية البيئة
 -3املهارات والقدرات واملعارف األ ا ية
• القدر علب التواصل الفعال مع امل تمع
• الت ل بالقدر علب سل املشكست
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