
 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 

 
 

 

 

 

 

 انتىصٍف انىظٍفً نهجهبز اإلداري
 
 
 
 

 
 

 
 

 ئعذاد وحذة ضًبٌ اجلىدة واالعتًبد 
 بكهٍت هُذست انطبقت ــ بأسىاٌ

 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظبئف اإلدارة انعهٍب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 َهى عبذ اخلبنق ثروثأ/ -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تتبع عمٌد الكلٌة  التً باألجهزةتمثل هذه الوظٌفة بكلٌات الجامعة 

  العلٌا واإلدارٌةعلً النواحً المالٌة  اإلشرافٌتولً شاغرها 
 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  التأكهدبقصهد  أعمالههٌخضع شاغل الوظٌفة تحت التوجٌه العام للرئٌس المباشر الذي ٌراجع 
 اإلجراءاتمن سالمة العمل و
 -واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت :

 ٌشرف شاغل الوظٌفة علً العاملٌن بالكلٌة 

 طٌط األعمال المالٌة واإلدارٌة بالكلٌة و اقتراح وضع البرامج التنفٌذٌة لها.االشتراك فً تخ 

  ًإصدار التعلٌمات الموضحة لسٌاسة العمهل طبقها للقهوانٌن واللهوائل والقهرارات الصهادرة فه
 هذا الشأن

  عقد االجتماعات الدورٌة مع الرؤساء و المسئولٌن لمناقشة خطوات العمل ومشكالته والعمل
 علً حلها

 مباشرة السلطات المالٌة واإلدارٌة فً حدود القرارات المنظمة لذلك 

  االشههتراك فههً عضههوٌة اللجههان اإلدارٌههة والمالٌههة ورئاسههتها فههً حههدود القههوانٌن واللههوائل
 والقرارات المنظمة لذلك

  دراسة تقارٌر العمل بالتقسٌمات التنظٌمٌة التً ٌشرف علٌها للوقهوف علهً مهدش نشهاط كهل
 لمالحظات بشأنهامنها وإبداء ا

  إبههداء الههرأي فههً االعتمههادات اإلضههافٌة و التجههاوزات والصههرف علههً المٌزانٌههات السههابقة
ومراقبة قانونٌهه وصهحة إجهراءات الصهرف واالرتباطهات وسهالمة تطبٌهة األنظمهة واللهوائل 

 المخزنٌة

 توجٌه المرؤوسٌن فً بحث الموضوعات ذات األهمٌة الخاصة 

  ًأعمال أخري مماثلةالقٌام بما ٌسند إلٌه ف 
 -شروط شغم انىظٍفت :

 مؤهل عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة فً مجال العمل 

 اجتٌاز البرامج التدرٌبٌة الالزمة لشغل هذه الوظٌفة بنجاح 

 قضاء مدة بٌنٌة قدرها سنتان علً األقل فً وظٌفة من الدرجة األدنى مباشرة 

 القدرة علً القٌادة والتوجٌه 

 انىظٍفً نهجهبز اإلداريانتىصٍف 

 

 العليا اإلدارةوظائف 

 جمموعت الوظائف التخصصيت

 جمموعت الوظائف ادلكتبيت

 جمموعت الوظائف الفنيت

 جمموعت الوظائف احلرفيت

 جمموعت وظائف اخلذماث ادلعاونت

 
 
 
 
 

 اسم الوظٌفة: أمٌن الكلٌة خدمات اجتماعٌة المجموعة الوظٌفٌة: 

 أولىالدرجة المالٌة :  خدمات اجتماعٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: يعبوٌ خذيت ثبٌ
   انذرجت ادلبنٍت:

 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة بالتقسيمات التنظيمية للكلية 
 يختص شاؼل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال الخدمات المعاونة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 الوظٌفةواجبات ومسئولٌات 

 القيام بأعمال الخدمة والنظافة على مستوى الكلية 
  القيام بالمحافظة على العهد التي يتسلمها داخل الكلية واإلبالغ عن التلفيات 
 االشتئاك في لعمال مقاومة اآلفات الحشئية التي توكل إليه 
 القيام بأعمال حئاسة بوابات الجامعة الداخلية والخائجية التي يقوم بحئاستها 
 االشتئاك في لعمال العتالين وتنفيذ ما يوكل ؼليه من لعمال 
 االشتئاك في لعمال السفئجية وما يتطلبه ذلك من نظافة 
 المحافظة على ما في عهدته من لدوات وخامات خا ة بالعمل 
 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 

 

 شروط شغل الوظٌفة

 ابة ومبادئ الحساب المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكت 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 جمًىعت انىظبئف انتخصصٍت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 أ/ئبراهٍى امحذ عىض اهلل -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيم الوظيفي لعميد الكلية 

 تنفيذ األعمال المتعلقة بمكتب العميد 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 واإلجئاءاتمن سالمة العمل  التأكد

 واجببث ويسإونٍبث انىظٍفت

 تجميع كافة الموضوعات الوائدة للمكتب وقيدها بالسجالت 

 تنظيم لعمال الزيائات والمقابالت الخا ة بعميد الكلية 

 ت عميد الكلية علي الموضوعات والخطابات والقئائاتمتابعة تنفيذ تأشيئا 

 متابعة تنفيذ القئائات التي ي دئها مجل  الكلية 

 متابعة اعمل التقسيمات التنظيمية التي تتبع عميد الكلية 

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 -شروط شغم انىظٍفت :

 المؤهل الدئاسي : مؤهل عالي مناسب 

 : سررنوات علرري األقررل فرري وظررايؾ الدئجررة  6قضرراء مرردة بينيررة قرردئها  الخبررئة العمليررة

 األدنى مباشئة

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيؾ 

 

 اسى انىظٍفت: يعبوٌ خذيت أول
 : انذرجت ادلبنٍت

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة بالتقسيمات التنظيمية للكلية 
 يختص شاؼل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال الخدمات المعاونة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 الوظٌفةواجبات ومسئولٌات 

 القيام بأعمال الخدمة والنظافة على مستوى الكلية 
  القيام بالمحافظة على العهد التي يتسلمها داخل الكلية واإلبالغ عن التلفيات 
 االشتئاك في لعمال مقاومة اآلفات الحشئية التي توكل إليه 
 القيام بأعمال حئاسة بوابات الجامعة الداخلية والخائجية التي يقوم بحئاستها 
 االشتئاك في لعمال العتالين وتنفيذ ما يوكل ؼليه من لعمال 
 االشتئاك في لعمال السفئجية وما يتطلبه ذلك من نظافة 
 المحافظة على ما في عهدته من لدوات وخامات خا ة بالعمل 
 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 

 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدٌر مكتب العمٌداسم الوظٌفة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 الثانٌةالدرجة المالٌة :  شئون تعلٌمالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: يعبوٌ خذيت دمتبز
 ادلبنٍت:انثبنثت انذرجت

 عمر زكً مصطفً
 عبد الناصر عبد هللا

 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة بالتقسيمات التنظيمية للكلية 
 يختص شاؼل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال الخدمات المعاونة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 التأكد من حضوئ وان ئاؾ العمال وتوزيع العمل عليهم 
 متابعة تنفيذ لعمال النظافة ومئاقبة العمال في لداء لعمالهم 
 المحافظة على العهد التي يتسلمها داخل الكلية واإلبالغ عن التلفيات 
 ةيسند إليه من لعمال لخئى مماثل يؤدى ما 

 
 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
  الوظيفةاجتياز نقاط التقييم لشؽل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عًبنت يإقتت-انىصف انعبو نهىظٍفت:
 تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيم الوظيفي لوكيل الكلية لشيون التعليم والطالب 

  تنفيذ األعمال المتعلقة بوكيل الكلية لشيون التعليم و الطالب 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  مرن  التأكدبق د  لعمالهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للئيي  المباشئ الذر يئاجع

 اإلجئاءاتسالمة العمل و
 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 خا ة بوكيل الكليةتنظيم لعمال الزيائات والمقابالت ال 

  تجميع كافة الموضوعات الوائدة للمكتب وقيدها بالسجالت وعئضها علي وكيل الكلية التخراذ
 القئائ الالزم

 متابعة تنفيذ التأشيئات لوكيل الكلية علي الموضوعات و الخطابات والقئائات 

 كليةمتابعة تنفيذ القئائات التي ي دئها مجل  الكلية وتقع ضمن اخت ا ات وكيل ال 

 متابعه لعمال التقسيمات التنظيمية التي تتبع وكيل الكلية 
 يؤدر ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 -شروط شغم انىظٍفت :
 المؤهل الدئاسي : مؤهل عالي مناسب 

  سررنوات علرري األقررل فرري وظررايؾ الدئجررة األدنررى  6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة

  التدئيب الذر تتيحه الجامعةالتدئيب : اجتياز 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدٌر مكتب وكٌل الكلٌة لشئون الطالباسم الوظٌفة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 الدرجة المالٌة :  التنمٌة اإلدارٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 عًبنت يإقتت -نهىظٍفت:انىصف انعبو 
   تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيم الوظيفي لوكيل الكلية لشيون الدئاسرات العليرا والبحرو

 و العالقات الثقافية 
 تنفيذ األعمال المتعلقة بوكيل الكلية لشيون الدئاسات العليا والبحو  والعالقات الثقافية 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد
 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

  تجميع كافة الموضوعات الوائدة للمكتب وقيدها بالسجالت وعئضها علي وكيل الكلية
 التخاذ القئائ الالزم

 ل الكلية علي الموضوعات والخطابات والقئائاتمتابعة تنفيذ التأشيئات لوكي 

   لكلية وتقع ضمن اخت ا ات وكيل الكليةامتابعة تنفيذ القئائات التي ي دئها مجل 

 متابعه لعمال التقسيمات التنظيمية التي تتبع وكيل الكلية 
 يؤدر ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 -شروط شغم انىظٍفت :

  عالي مناسبالمؤهل الدئاسي : مؤهل 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمًىعت وظبئف اخلذيبث ادلعبوَت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهههدٌر مكتهههب وكٌهههل الكلٌهههة لشهههئون اسهههم الوظٌفهههة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 الدراسات العلٌا والبحوث و العالقات الثقافٌة

 الدرجة المالٌة :  التنمٌة اإلدارٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 عبيم تهٍفىَبث أول اسى انىظٍفت:
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في سنتئال الكلية 
  تخررتص هررذه الوظيفررة باألعمررال الخا ررة باالت رراالت التليفونيررة وفقررا ل  ررول المهنيررة

 الموضوعة
 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

   المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 القيام بالعمل على لوحة السويتش ومسك سجل للمكالمات الخائجية 
 تبليػ االت االت التليفونية 
  القيام بإبالغ اإلشائات ال ادئة والوائدة إليه 
 نات الخائجية والداخلية ومتابعة إ الحهااإلبالغ عن األعطال في خطوط التليفو 
 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 

 
 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
  الذر تتيحه الجامعةالتدئيب:اجتياز التدئيب الالزم 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 

 
 
 
 

 

 عًبنت يإقتت -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  الوظيفررة ضررمن التقسريم الرروظيفي لوكيررل الكليررة لشريون خدمررة المجتمررع وتنميررة تقرع هررذه

 البيية
 تنفيذ األعمال المتعلقة بوكيل الكلية لشيون خدمة المجتمع و تنمية البيية 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد
 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 تنظيم لعمال الزيائات والمقابالت الخا ة بوكيل الكلية 

  تجميع كافة الموضوعات الوائدة للمكتب وقيدها بالسجالت وعئضها علي وكيل الكلية
 التخاذ القئائ الالزم

 ابات والقئائاتمتابعة تنفيذ التأشيئات لوكيل الكلية علي الموضوعات والخط 

   لكليررة و تقررع ضررمن اخت ا ررات وكيررل امتابعررة تنفيررذ القررئائات الترري ي رردئها مجلرر
 الكلية

 متابعه لعمال التقسيمات التنظيمية التي تتبع وكيل الكلية 

  يؤدر ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 -شروط شغم انىظٍفت :

 المؤهل الدئاسي : مؤهل عالي مناسب 

 : وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6قضرراء مرردة بينيررة قرردئها  الخبررئة العمليررة
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 

مهههدٌر مكتهههب وكٌهههل الكلٌهههة اسهههم الوظٌفهههة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 لشئون خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة

 الدرجة المالٌة :  التنمٌة اإلدارٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 عبذ اخلبنق ثروث ىأ/ َه -انىصف انعبو نهىظٍفت:

 تقع هذه الوظيفة بشيون التعليم و الطالب بالكلية 
  تخررتص هررذه الوظيفررة باإلشررئاؾ علرري لعمررال التسررجيل والخررئيجين وتحئيررئ شررهادات

 الطالب وتنظيم لدايها

 :مسمى وظيفة المسيول المباشئ- 

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع
 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 يخضع شاؼل هذه الوظيفة للتوجيه العام من مديئ عام شيون التعليم 

 اإلشئاؾ علي العاملين بإدائة شيون الخئيجين وتحئيئ شهادات الطالب 

  اإلشئاؾ علي إعداد بئامج عمل تلك اإلدائة من خالل اقتئاح خطط العمل التري تكفرل
 حسن سيئ العمل في هذا المجال

  اإلشئاؾ علي تطبيق قئائات مجل  شيون التعليم والطالب في مجال خئيجي مئحلة
 البكالوئيو  من خالل متابعة اتخاذ اإلجئاءات التنفيذية المخ  ة لذلك

 يررات الجامعررة لقررئائات مجلرر  شرريون التعلرريم والطررالب فيمررا يخررتص متابعررة تنفيررذ كل
 بالخئيجين وتحئيئ شهادات مئحلة البكالوئيو 

  المشائكة في تنظريم األعمرال التحضريئية الجتماعرات مجلر  شريون التعلريم و الطرالب
 فيما يخص بالخئيجين

 التعلرريم  تنظرريم تقررديم المعونررة الفنيررة بالكليررات فرري مجررال تنفيررذ قررئائات مجلرر  شرريون
 والطالب فيما يختص بالخئيجين

  اإلشررئاؾ علرري إعررداد التقررائيئ الترري يطلبهررا نايررب ئيرري  الجامعررة فرري مجررال شرريون
 الخئيجين وتحئيئ شهادات الطالب بمئحلة البكالوئيو 

 

 : ذمبر أول اسى انىظٍفت
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
  هذه الوظيفة بأعمال النجائة طبقا ل  ول المهنية الموضوعةتختص 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 يع لعمال النجائة األخئىتنفيذ لعمال المنوالت الخشبية من لثا  وجم 
 تنفيذ المشؽوالت الخشبية والحفئ على الخشب 
 استالم الخامات المستخدمة في األعمال 
 تئكيب األثا  ول ق القشئة والفوئمايكا 
 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 

 
 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهههدٌر إدارة شهههئون التسهههجٌل اسهههم الوظٌفهههة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 والخرٌجٌن بالكلٌة

 األولًالدرجة المالٌة :  ومحاسبة تموٌلالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: كهرببئً أول
 أوىل : انذرجت ادلبنٍت

 ا/ عرفات عبد الظاهر
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الشيون الهندسية و الوئش 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال الكهئبايية طبقا ل  ول المهنية الموضوعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 ولٌات الوظٌفةواجبات ومسئ

 تنفيذ لعمال  يانة وإ الح كافة األجهزة الكهئبايية في مجال تخ  ه 
 تنفيذ وتئكيب اآلالت واألجهزة الكهئبايية المستعملة والعمل على إ الحها و يانتها 
 إعداد وتحضيئ الخامات واآلالت واألجهزة الكهئبايية عند تشؽيلها 

 شروط شغل الوظٌفة

 بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب  المؤهل الدئاسي: اإللمام 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الررئد علرري استفسررائات الكليررات المتعلقررة بشرريون الخررئيجين وتحئيررئ اإلشررئاؾ علرري
 الشهادات

  ة بمجال الخئيجين وتحئيئ الشهاداتلاإلشئاؾ علي تكوين الكوادئ الفنية المت 

 سواء كان علي المستور المئكزر لو الكليات 

 تحئيرئ عرة فري مجرال نشراط شريون الخرئيجين واإلشئاؾ علي تنظيم االت االت بالجام
 ي مجال االئتقاء بأداء هذا النشاطفات بما يعود علي الجامعة بالنفع الشهاد

  اإلشررئاؾ علرري تنظرريم إمسرراك السررجالت ذات البيانررات المتكاملررة عررن خئيجرري مئحلررة
 البكالوئيو 

  نظم خرئيجين البكرالوئيو  بالكليرات بمرا يضرمن واإلشئاؾ علي عملية مئاجعة لوايح
 ئاءاتتحقيق التطويئ في األداء و تنشيط اإلج

  اإلشرررئاؾ علررري االت رررال برررالخئيجين وإحيررراء عالقرررتهم بالجامعرررة بوضرررع البرررئامج
 المخ  ة لذلك 

  اإلشررئاؾ علرري ت ررميم نمرراذا الشررهادات الخا ررة برردئجات مئحلررة البكررالوئيو  فرري
 ضوء النماذا المعدة في هذا الشأن

 عمليرة  اإلشئاؾ علي تنظيم وحفظ الشهادات في لماكن مأمونة لحين استخدامها وتنظيم
  ئفها

  اإلشئاؾ علي تحئيئ الشهادات التي تمنح للدائسين بمئحلة البكالوئيو 

 اإلشئاؾ علي االحتفاظ بالسجالت الخا ة بنشاط تحئيئ الشهادات 

 اإلشئاؾ علي اتخاذ إجئاءات منح الشهادات العلمية واعتمادها من السلطة المخت ة 

  اإلشئاؾ علي حفظ القئائات الوزائية الخا ة بمنح الدئجات العمليرة و تسرجيلها فري
 السجالت المعدة لذلك 

 اإلشئاؾ علي إجئاءات توثيق الشهادات الخا ة 

 القيام بما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 -شروط شغم انىظٍفت :

  البرئامج التدئيبيرة التري مؤهل دئاسي عال مناسب مع توافئ خبئة متخ  ة واجتيراز
 تتيحها الجامعة بنجاح

 مباشئة وظيفة من الدئجة األدنى قضاء مدة بينية قدئها ست سنوات علي األقل في 

 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 عبذ اخلبنق ثروث أ/ َهى -انىصف انعبو نهىظٍفت:

 تقع هذه الوظيفة بشيون التعليم والطالب بالكلية 

  اإلشئاؾ علي لعمال الدئاسة واالمتحانات بالكلية 

 :مسمى وظيفة المسيول المباشئ- 

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 دائة وتوجيههم و متابعتهماإلشئاؾ علي العاملين باإل 

  المشررائكة فررري ئسرررم وإعررداد السياسرررة العامرررة فررري البررئامج الالزمرررة لشررريون الدئاسرررة

 واالمتحانات

 مئاجعة نتايج االمتحانات لسنوات الدئاسة بالكلية 

 -شروط شغم انىظٍفت :

 المؤهل الدئاسي : مؤهل عالي مناسب 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها

 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: حذاد أول
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 العام للوظٌفةالوصف 

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الحدادة طبقا ل  ول المهنية الموضوعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 ظٌفةواجبات ومسئولٌات الو

 تنفيذ جميع لنواع الحدادة سواء ما كان منها الساخن والبائد 
 ت نيع الخامات واآلالت الدقيقة حسب الموا فات المطلوبة 
  تنفيررذ لعمررال الخئاطررة المختلفررة واتخرراذ إجررئاءات ترروفيئ األدوات والخامررات الالزمررة

 للتشؽيل
 تنفيذ لعمال اللحام المختلفة الخا ة بالمعادن وخا ة الدقيقة 
 ةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثل 

 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 شؽل الوظيفةاجتياز نقاط التقييم ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مههدٌر إدارة شههئون الدراسههة اسههم الوظٌفههة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 واالمتحانات بالكلٌة

 األولًالدرجة المالٌة :  تموٌل ومحاسبةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: يالحظ حذادٌٍ
 : انذرجت ادلبنٍت

 
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بمتابعة تنفيذ جميع لعمال الحدادة المطلوبة طبقا ل  ول المهنية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 متابعة تنفيذ جميع لنواع الحدادة سواء ما كان منها الساخن والبائد 
 ت نيع الخامات واآلالت الدقيقة حسب الموا فات المطلوبة 
  إجررئاءات ترروفيئ األدوات والخامررات الالزمررة تنفيررذ لعمررال الخئاطررة المختلفررة واتخرراذ

 للتشؽيل
 تنفيذ لعمال اللحام المختلفة الخا ة بالمعادن وخا ة الدقيقة 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  على األقل في الدئجة األدنى مباشئة سنوات 6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمًىد عبذ انفتبح حمًذأ  -انعبو نهىظٍفت:انىصف 
  تقع هذه الوظٌفة بمجموعة الوظائف التابعة لوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 

 اإلشراف علً قسم رعاٌة الشباب 
 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  التأكهدبقصهد  أعمالههٌخضع شاغل الوظٌفة تحت التوجٌه العام للرئٌس المباشر الذي ٌراجع 
 اإلجراءاتمن سالمة العمل و

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
 اإلشراف علً العاملٌن باإلدارة و توجٌههم ومتابعة أعمالهم 

 االشتراك فً إعداد مشروع خطة المٌزانٌة بالقسم 

 بث الروح الجامعٌة السلٌمة بٌن الطالب وتوثٌة العالقات بٌنهم وبٌن أساتذتهم 

  والمشروعات التً ٌعتمدها اتحاد طالب الجامعة وتدعٌمها باإلمكانٌات المادٌهة تنفٌذ البرامج
 والبشرٌة الالزمة ومتابعة تنفٌذها وتنسٌة هذه البرامج مع الكلٌات

  ًتنمٌة الوعً القومً العربً بٌن الطالب و تعمٌة المفاهٌم وأسس الدٌمقراطٌة السهلٌمة فه
 وقت فراغهم نفوسهم وتنظٌم اإلفادة من نشاط الطالب فً

  العمل علً توسٌع قاعدة الممارسٌن بٌن الطالب لألنشطة و الهواٌات المتعددة وتٌسهٌر ههذه
 الممارسات بتوفٌر كافة اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة

  إجهراء البحهوث والدراسهات للتعهرف علهً مشهكالت الشهباب واقتهراح المشهروعات والبههرامج
 منهاالالزمة للتغلب علٌها وتنفٌذ ما تقرر 

  اإلشههراف علههً البحههوث و الدراسههات للتعههرف علههً مشههكالت الطههالب واقتههراح المشههروعات
 والبرامج الالزمة للتغلب علٌها وتنفٌذ ما تقرر منها 

  تنظٌم وتنسٌة استخدام مركز تجمعات الطالب من منشهتت ومالعهب ووضهع نظهام إدارتهها و
 صٌانتها وتجهٌزها ربما ٌتم من أدوات ومهمات

 ا ٌسند إلٌه من أعمال أخري مماثلةالقٌام بم 

 شغم انىظٍفتشروط 
 المؤهل الدراسً : بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة / لٌسانس آداب اجتماع 

  سنوات علً األقل فً وظائف الدرجة األدنى مباشرة 6الخبرة العملٌة : قضاء مدة بٌنٌة قدرها 

 التدرٌب : اجتٌاز التدرٌب الذي تتٌحه الجامعة 

 تقٌٌم لشغل الوظٌفةاجتٌاز نقاط ال 
 

 إدارة شئون رعاٌة الشباب مدٌراسم الوظٌفة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 األولًالدرجة المالٌة :  خدمات اجتماعٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 أ/ َبرميبٌ حمًىد جبد -انىصف انعبو نهىظٍفت:

  تقع هذه الوظيفة بشيون الدئاسات العليا والبحو  بالكلية 

 اإلشئاؾ علي لعمال العالقات الثقافية 

 :مسمى وظيفة المسيول المباشئ- 

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد
 

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 اإلشئاؾ علي العاملين باإلدائة وتوجيههم ومتابعة لعمالهم 

 تئاح وتنظيم الندوات العلمية بالكليةاق 

 اإلشئاؾ علي المشائكة في المؤتمئات 

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئر 

 -شروط شغم انىظٍفت :

 المؤهل الدئاسي : مؤهل عالي مناسب 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها

 مباشئة األدنى

 ز التدئيب الذر تتيحه الجامعةالتدئيب : اجتيا 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 
 

 اسى انىظٍفت: سبئق ثبنث
 : انذرجت ادلبنٍت

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في اإلدائة العامة للشيون الهندسية ووحدات الجامعة المختلفة 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال قيادة السيائات و يانتها 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 استالم المئكبة والمحافظة عليها و يانتها ال يانة المبديية 
 ه بناء على لوامئ التشؽيلالقيام بتشؽيلها في األعمال التي تطلب من 
 الكشؾ على المئكبة قبل تشؽيلها والتأكد من خلوها من األعطال 
 المحافظة على ما لديه من عهدة خا ة المئكبة 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 

 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمرام برالقئاءة والكتابرة ومبرادئ الحسراب والح رول علرى ئخ رة
 قيادة دئجة ثانية

  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدٌر إدارة شئون العالقات الثقافٌة بالكلٌةاسم الوظٌفة:  كتابٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 الثالثةالدرجة المالٌة :  كتابٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: سبئق ثبٌ
 : انذرجت ادلبنٍت

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في اإلدائة العامة للشيون الهندسية ووحدات الجامعة المختلفة 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال قيادة السيائات و يانتها 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 واإلجئاءات.التأكد من سالمة العمل 

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 استالم المئكبة والمحافظة عليها و يانتها ال يانة المبديية 
 القيام بتشؽيلها في األعمال التي تطلب منه بناء على لوامئ التشؽيل 
 الكشؾ على المئكبة قبل تشؽيلها والتأكد من خلوها من األعطال 
 ةالمحافظة على ما لديه من عهدة خا ة المئكب 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 
 

 شروط شغل الوظٌفة

  المؤهل الدئاسي: اإللمرام برالقئاءة والكتابرة ومبرادئ الحسراب والح رول علرى ئخ رة
 قيادة دئجة لولى

  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
  تتيحه الجامعةالتدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 /زٌُب عهً يىسً -انىصف انعبو نهىظٍفت:

  تقع هذه الوظيفة بشيون الدئاسات العليا والبحو  بالكلية 

  اإلشئاؾ علي لعمال الدئاسات العليا والبحو 

 :مسمى وظيفة المسيول المباشئ- 

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد
 

 ٍفتواجببث و يسئىنٍبث انىظ

 اإلشئاؾ علي العاملين باإلدائة و توجيههم و متابعة لعمالهم 

 اإلشئاؾ علي إعداد خطة الكلية للدئاسات لعليا بالكلية 

 اإلشئاؾ علي تنفيذ هذه الخطة 

 إعداد سجل بالحا لين علي الدئجات العلمية 

  تلقي نتايج  األبحا  –إعداد خطة الباحثين بالكلية 

 -شروط شغم انىظٍفت :

 الدئاسي : مؤهل عالي مناسب المؤهل 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها

 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 

مهههههدٌر إدارة الدراسهههههات العلٌههههها اسهههههم الوظٌفهههههة:  كتابٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 والبحوث والعالقات الثقافٌة بالكلٌة

 األولًالدرجة المالٌة :  كتابٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 أ/حسٍ مجبل حسني -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تقع هذه الوظٌفة بشئون الدراسات العلٌا والبحوث بالكلٌة 
 اإلشراف علً أعمال المكتبة 
 :مسمى وظٌفة المسئول المباشر- 

  التأكهدبقصهد  أعمالههٌخضع شاغل الوظٌفة تحت التوجٌه العام للرئٌس المباشر الذي ٌراجع 
 اإلجراءاتمن سالمة العمل و

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
 ٌشرف شاغل الوظٌفة علً مكتبه الكلٌة 

 وضع و تصمٌم نظم العمل الداخلٌة فً مكتبات الكلٌة ومراقبة تطبٌقها 

 ات الكلٌات وإعداد الموازنة الخاصة بهاالتعرف علً احتٌاجات مكتب 

 إعداد فهرس موحد للدورٌات وإعداد فهارس موحدة للمقتنٌات 

 معاونة مكتبة الكلٌات فً مراجعة و تنسٌة بطاقات الفهارس و طبعها 

 جمع بٌانات الدورٌات من مكتبات الجامعة ومراجعتها 

 التخطٌط لتحدٌد أشكال الفهارس وأنواعها 

 بعة لتصنٌف المقتنٌات وتحدٌد النظام الذي ٌسٌر وفة تصنٌف المقتنٌاتدراسة النظم المت 

  متابعة مها ٌصهدر مهن الهنظم الحدٌثهة فهً أعمهال الفهرسهة الوصهفٌة والموضهوعٌة وتصهنٌف
 المقتنٌات وتعدٌل المكتبات وٌقترح منها عند التطبٌة

 وضع تقارٌر الكفاٌة لكافة العاملٌن التابعٌن له 

 من أعمال أخري مماثلة القٌام بما ٌسند إلٌه 

 شروط شغم انىظٍفت
 المؤهل الدراسً : لٌسانس آداب وثائة ومكتبات 

 مؤهل دراسً عال مناسب مع الحصول علً دورة تدرٌبٌة فً مجال الوثائة والمكتبات 

  سنوات علً األقل فً وظائف الدرجة األدنى مباشرة 6الخبرة العملٌة : قضاء مدة بٌنٌة قدرها 

  : اجتٌاز التدرٌب الذي تتٌحه الجامعةالتدرٌب 

 اجتٌاز نقاط التقٌٌم لشغل الوظٌفة 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: جُبًٌُ أول
 انذرجت ادلبنٍت:

 عمالة مؤقتة
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الشيون العامة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الحدايق طبقا ل  ول المهنية الموضوعة 

 المسئول المباشرمسمى وظٌفة 

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 توفيئ العدد واآلالت والخامات الالزمة للعمل 
 زئاعة النماذا النباتية المختلفة 
 زئاعة النماذا النباتية الالزمة 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
  لشؽل الوظيفةاجتياز نقاط التقييم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظيفت: يذير إدارة انًكتبت كتببيتانًجًىعت انىظيفيت: 

 انثبنثتانذرجت انًبنيت :  كتببيتانًجًىعت انُىعيت: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: جُبًٌُ دمتبز
 انذرجت ادلبنٍت:

 عمالة مؤقتة
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الشيون العامة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الحدايق طبقا ل  ول المهنية الموضوعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 توزيع العمل على عمال الحدايق وتوفيئ العدد واآلالت والخامات الالزمة للعمل 
 متابعة لعمال زئاعة النماذا النباتية المختلفة 
 لخا ة بالحدايقالعمل على تنفيذ التعليمات ا 
 متابعة إكثائ النباتات المختلفة 
 تنسيق األعمال المختلفة بالحدايق وزئاعة النباتات المطلوبة 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسي: اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  على األقل في الدئجة األدنى مباشئةسنوات  8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ال ٌىجذ ببنكهٍت  -انىصف انعبو نهىظٍفت:

  تقع هذه الوظيفة باألجهزة التابعة المين الكلية 

 تختص هذه الوظيفة باألعمال الخا ة بالحسابات والموازنة الكلية 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 يخضع شاؼل هذه الوظيفة للتوجيه العام من مديئ عام الموازنة والحسابات 

  اإلشررئاؾ علرري تلقرري مقتئحررات وحرردات الجامعررة المختلفررة وتجميررع كافررة البيانررات الترري

 العامة للجامعة يتطلبها إعداد مشئوع الموازنة ومناقشتها تمهيدا إلعداد الميزانية

  االشتئاك في تجهيز وإعداد مشئوع الموازنة العامة وموازنة النقد األجنبي بعد تجميرع

البيانات من لجهزة الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة واتخراذ إجرئاءات عئضره علري 

 مجل  الجامعة وإبالؼه للجهات المعنية

  ئؾاالشتئاك في تو يؾ االعتمادات المالية الالزمة لل 

  تلقررري منشررروئات وزائة الماليرررة وكافرررة التعليمرررات بإعرررداد مشرررئوع الميزانيرررة إيرررئادا

وم ئوفا و إبالؼها لكافة األجهزة المعنية مع التعليمات التفسيئية والتوجيهية الالزمرة 

 في ذلك البئنامج الزمني لمئاحل اإلعداد

  البيانررررات االشرررتئاك فرررري المناقشرررات الداخليررررة وذلرررك بحضرررروئ االجتماعرررات وتقررررديم

والمعلومات وإجئاء التعديالت التي تسفئ عنها هذه االجتماعات فري المشرئوع النهرايي 

 الذر يئسل للجهات المخت ة

 

 مدٌر إدارة الحسابات والموازنةاسم الوظٌفة:  التخصصٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 الدرجة المالٌة :  التموٌل والمحاسبة المجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

  تلقي الميزانية المعتمدة وإعداد مشئوع باقتئاح توزيع االعتمادات للبنود المختلفة علري

 عند الطلب  األجهزة والفئوع و الدائة العامة واتخاذ إجئاءات التقديئ الالزمة

  اإلشئاؾ علي إمساك سجالت االئتباطات لجميع االعتمرادات المدئجرة بالموازنرة فيمرا

يخررتص برراإلدائة العامررة والكليررات التابعررة لرره وتلقرري مقتئحررات هررذه الوحرردات الالزمررة 

 لمواجهة حالة ال ئؾ

 متابعرررة تنفيرررذ الميزانيرررة بعرررد اعتمادهرررا وتلقررري البيانرررات الشرررهئية مرررن كليرررات الجامعرررة 

 وفئوعها بما فيها االئتباطات و ال ئؾ منها وقيدها في الدفاتئ الحسابية الالزمة
 تلقي طلبات التعديل و االعتمادات اإلضافية في ضوء المئاكرز الماليرة علري المسريولين 

 وإعداد المذكئات الالزمة ومئاجعة تجاوزات الكليات وؼيئها من الوحدات

 لطات المخت ررة علرري إنشرراء لو نقررل الرردئجات اتخرراذ اإلجررئاءات الالزمررة لموافقررة السرر

 المالية للميزانية

 االشتئاك في تنفيذ الخطة المعتمدة من الجامعة علي مدر سنواتها ومتابعتها محليا 

 القيام بما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 شروط شغم انىظٍفت

  فري المؤهل الدئاسي : مؤهل تجائر شعبة محاسبة عال مناسرب مرع خبرئة متخ  رة

 مجال العمل 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها

 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: عبيم يعًم أول
 انذرجت ادلبنٍت:

 عمالة مؤقتة
 للوظٌفةالوصف العام 

  تقع هذه الوظيفة في معامل الكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المهنية المتعلقة بالمعامل طبقا ل  ول المهنية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 ومسئولٌات الوظٌفةواجبات 

 متابعة لعمال النظافة الالزمة للمعامل وتجهيزها الستقبال الطالب والباحثين بالجامعة 
   المحافظررة علررى العهرردة الخا ررة بالكيماويررات والعينررات الخا ررة بالتجررائب والبحررو

 المعملية والمعدات واألجهزة
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسي اإللمام بالقئاءة والكتابة ومبادئ الحساب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلرفٍتجمًىعت انىظبئف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أ/ئبراهٍى امحذ عىض اهلل-انىصف انعبو نهىظٍفت:
 تقع هذه الوظيفة في الشيون اإلدائية بالكلية 

  الوظيفة بتنظيم ومتابعة االخت ا ات المنوطة بقسم الشيون اإلدائيةتختص شاؼل 
 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع
 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
  العام ألمناء الكلياتيخضع شاؼل هذه الوظيفة لإلشئاؾ 

  اإلشئاؾ علي مباشئة كافة األعمال المتعلقة بشيون الخدمة للعاملين الخاضعين ألحكام
 الكادئ العام والخاص وذلك بالتعاون مع جهاز العاملين بإدائة الجامعة

 يشئؾ شاؼل الوظيفة علي العنا ئ الوظيفية المكونة لقسم الشيون اإلدائية بالكلية 

 ألعمرال المتعلقرة براألجوئ واالسرتحقاقات و الترامين و المعاشرات للعراملين متابعرة تنفيرذ ا
 الخاضعين ألحكام الكادئ العام والخاص

  اإلشئاؾ علي تنظيم وحفرظ وثرايق وسرجالت الخدمرة وذلرك بالتعراون مرع جهراز شريون
 العاملين

 متابعررة تنفيررذ لعمررال الرروائد وال ررادئ والنسررخ واألعمررال الخا ررة بالتسررجيل والوثررايق 
 ولعمال الخدمات الداخلية المتعلقة بالكلية

 القيام بما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 شروط شغم انىظٍفت
  المؤهل الدئاسي : عال مناسب مع خبئة متخ  ة في مجال العمل 
  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها

 مباشئة األدنى

  : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعةالتدئيب 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 

 انًىارد انبشريتاسى انىظيفت: يذير إدارة  انتخصصيتانًجًىعت انىظيفيت: 

 انثبَيتانذرجت انًبنيت :  شئىٌ تعهيىانًجًىعت انُىعيت: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 ا/ مجعت عبذ انعبل حمًذ -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تقع هذه الوظيفة باألجهزة التابعة المين الكلية 

 تختص بأعمال المشتئيات والمخازن 
 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع
 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
  العاملين باإلدائة وتوجيههم ومتابعتهماإلشئاؾ علي 

 متابعة تطبيق القوانين و اللوايح بالكلية 

 متابعة اإلجئاءات الالزمة لتوفيئ األ ناؾ المختلفة 

 اإلشئاؾ علي إمساك سجالت العقود وت فية حسابات العقود 

 اإلشئاؾ علي تنفيذ اإلجئاءات الخا ة بالمزايدات 
  وضررع تقررائيئ الكفايررة الخا ررة  –متابعررة تنظرريم  ررئؾ األ ررناؾ المررئخص ب ررئفها

 بالعاملين

 يؤدر ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغم انىظٍفت
  المؤهل الدئاسي : مؤهل تجائر عال مناسب 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: يشرف زراعً رابع
 انذرجت ادلبنٍت:

 عمالة مؤقتة
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة بمئكز الخدمات بالكلية 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الزئاعة 

 المباشر مسمى وظٌفة المسئول

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 العمل على جماليات شيون الكلية 
  االشتئاك في متابعة لعمال تجهيز األئض الزئاعية وفقا للقواعرد الموضروعة فري هرذا

 الشأن
 يق الحدايقتنس 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
 الخبئة العملية: حدي  التخئا 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 

 
 
 
 

 اسى انىظيفت: يذير إدارة انًخبزٌ انكتببيتانًجًىعت انىظيفيت: 

 انذرجت انًبنيت : األونً كتببيتانًجًىعت انُىعيت: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 فًُ يعًم ثبنثاسى انىظٍفت: 
 انذرجت ادلبنٍت:انثبنثت

 ا/ رقٌة غالب 
 ا/ محمود فوزي

 ا/ ماهر إدرٌس صابر
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في معامل الكلية 
 تختص هذه الوظيفة باالشتئاك في تجهيز وإعداد المعامل للتجائب العملية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

 وجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت الت
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 القيام بتحضيئ المعمل للدئو  العملية 
 تنفيذ االختبائات ولتحاليل والبحو  المعملية 
 القيام ب ئؾ األدوات والكيماويات للمعمل 
 لخا ة باألجهزة ومتابعة  يانتهااإلبالغ عن األعطال والتلفيات ا 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
  تتيحه الجامعةالتدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ا /حسني شىقً حسني-انىصف انعبو نهىظٍفت:
  بالكليةتقع هذه الوظيفة علي قمة وظايؾ إدائة المعامل 

 تختص هذه الوظيفة باإلشئاؾ علي المعامل 
 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع
 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
 تنفيذ الساعات التطبيقية للمقئئات  االشتئاك مع األقسام العلمية المختلفة في لكلية في 

 اإلشئاؾ علي تسجيل الطالب وحاالت الؽياب 

  مئاجعة لعمال المسيولين عن المعامل مع اختالؾ االخت اص 

 إعادة توزيع خطة الدئاسة علي مدائ العام مع إخطائ األقسام بمواعيد التدئيب 

  و قطع الؽيائاإلشئاؾ علي توفيئ احتياجات المعامل من المعدات و األجهزة 

 اإلشئاؾ علي استخدام األجهزة والمعدات واألدوات المخ  ة ألعمال الطالب 

 اإلشئاؾ علي توفيئ الموائد البشئية ومستلزمات التشؽيل المختلفة 

 إعداد التقائيئ الدوئية عن نشاط المعمل وئفعها للسلطة المخت ة 

 وضع تقائيئ الكفاية لكافة العاملين 

 من لعمال لخئر مماثلة القيام بما يسند إليه 
 شروط شغم انىظٍفت

  المؤهل الدئاسي : بكالوئيو  علوم 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 
 
 
 

 اسى انىظيفت: يذير إدارة انًعبيم ببنكهيت فُيتانًجًىعت انىظيفيت: 

 انذرجت انًبنيت : األونً فُيتانًجًىعت انُىعيت: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 ا/حسني شىقً حسني -انىصف انعبو نهىظٍفت:

 تقع هذه الوظيفة علي قمة وظايؾ إدائة الوئش بالكلية 

 تختص هذه الوظيفة باإلشئاؾ علي كافة لعمال ال يانة و المعدات 

 -وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:يسًى 

  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت

 اإلشئاؾ علي العاملين باإلدائة وتوجيههم ومتابعتهم 

 لوئشوضع الموا فات الفنية ل عمال التي يتم تنفيذها في ا 

 االشتئاك في وضع التخطيط للئسومات المطلوبة في الوئش ووضع الت ميمات الهندسية لها 

 إعداد المقايسات الخا ة ل عمال التي يتم تنفيذها في الوئش 

 القيام بكافة األعمال التنفيذية وفقا للموا فات والت ميمات المعتمدة 

 تحديد احتياجات الوئش من المعدات واألجهزة والخامات  

  يخضع شاؼل الوظيفة للتوجيه العام لمديئ إدائة الشيون الهندسية 

 يقوم شاؼل الوظيفة باإلشئاؾ علي العاملين باإلدائة 

  اإلشئاؾ علري تنفيرذ تجهيرزات المبراني مرن األدوات الميكانيكيرة كالم راعد والؽاليرات

 ولجهزة التكييؾ ولدوات التدفية و يانتها

  والسنوية لكافة معدات وآالت ولجهزة الوئش ومتابعة تنفيذهاوضع خطة لل يانة الدوئية 

  اإلشئاؾ علي المسيولين بالجامعة في ئسم سياسة ال يانة لمنشآت الجامعة المختلفة 

 اإلشئاؾ علي تنفيذ التجهيزات وتئكيب المعدات الكهئبايية والتليفونات والمياه و يانتها 

 اسى انىظٍفت: فًُ يعًم ثبٌ
 :انثبٍَتانذرجت ادلبنٍت

 ا/ محمد عبد الحمٌد عكاشة
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في معامل الكلية 
 تختص هذه الوظيفة باالشتئاك في تجهيز وإعداد المعامل للتجائب العملية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 القيام بتحضيئ المعمل للدئو  العملية 
 تنفيذ االختبائات والتحاليل والبحو  المعملية 
 القيام ب ئؾ األدوات والكيماويات للمعمل 
 اإلبالغ عن األعطال والتلفيات الخا ة باألجهزة ومتابعة  يانتها 
 من لعمال لخئى مماثلة يؤدى ما يسند إليه 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدٌر إدارة الورشاسم الوظٌفة:  فنٌةالمجموعة الوظٌفٌة: 

 األولًالدرجة المالٌة :  فنٌةالمجموعة النوعٌة: 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: فًُ يعًم أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/حسٌن شوقً
 ا/ عرفات عبد الظاهر

 ا/احمد صالح
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في معامل الكلية 
 تختص هذه الوظيفة باالشتئاك في تجهيز وإعداد المعامل للتجائب العملية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 اإلشئاؾ على عمليات  ئؾ األدوات والكيماويات بالمعامل 
  اإلشئاؾ على تنفيذ االختبائات المعملية والبحو 
 المشائكة في تنفيذ التحاليل المعملية 
 اإلشئاؾ على تحضيئ المعمل للدئو  العملية 
 تدئيب الطالب على لعمال التحاليل والفحوص المعملية 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  الدئجة األدنى مباشئةسنوات على األقل في  6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلشئاؾ علي  يانة وتئميم لثا  الجامعة وكلياتها ومتابعة تنفيذ لعمال ال يانة واإل الح 

 المعاونة في تدئيب الطلبة حسب الخطة المنهج المعتمد 

 الكفاية لكافة العاملين وضع تقائيئ 

  لداء ما يسند إليه من لعمال لخئر 

 شروط شغم انىظٍفت
  المؤهل الدئاسي : مؤهل هندسري عرال مناسرب مرع تروافئ خبرئة متخ  رة فري مجرال

 العمل 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 يب الذر تتيحه الجامعةالتدئيب : اجتياز التدئ 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

  عًبنت يإقتت-انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تقع هذه الوظيفة في اإلدائة العامة لئعاية الطالب بالكلية 
  تختص هذه الوظيفة باإلشئاؾ علي كافة لعمال الخدمات االجتماعية والئحالت 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 جئاءاتاإلمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
 دئاسة الحاالت االجتماعية للطالب وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها الطالب 

 إعداد البئامج الخا ة بالئحالت 

 االت ال بالمؤسسات التي تعمل في مجال المساعدات والخدمات االجتماعية 

 تنظيم مكتب التشؽيل للطالب في ؼيئ لوقات الدئاسة 

  إسكان الطالب الذر ال تتوافئ لديهم اإلسكان في المدن الجامعيةتنظيم 
 العمل علي تيسيئ ح ول الطالب علي احتياجاتهم الدئاسية والمعيشية 

 تنظيم بئامج ئعاية الوافدين من األقطائ والدول ال ديقة 

 لداء ما يسند إليه من لعمال لخئر 

 شروط شغم انىظٍفت
  اجتماعيةالمؤهل الدئاسي : بكالوئيو  خدمة 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 

 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: فًُ كهرببء ثبنث
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الكهئباء بالجامعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 اييةتنفيذ لعمال التئكيبات الكهئب 
 العمل على  يانة الوسايل والمعدات الكهئبايية الخا ة بالوئش 
 إعداد المقايسات واحتياجات التشؽيل 
  القيررام بكافررة لنرررواع اإل ررالحات الكهئباييررة الخا رررة بالمعرردات والوسررايل واألجهرررزة

 المختلفة
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

  دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسبالمؤهل الدئاسة:مؤهل 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظيفت: أخصبئي َشبط اجتًبعي انًجًىعت انىظيفيت: انتخصصيت

 انذرجت انًبنيت :  انًجًىعت انُىعيت: خذيبث اجتًبعيت



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: فًُ كهرببء ثبٌ
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الكهئباء بالجامعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 عمال التئكيبات الكهئباييةمتابعة ل 
 العمل على  يانة الوسايل والمعدات الكهئبايية الخا ة بالوئش 
 إعداد المقايسات واحتياجات التشؽيل 
  القيررام بكافررة لنرررواع اإل ررالحات الكهئباييررة الخا رررة بالمعرردات والوسررايل واألجهرررزة

 المختلفة
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عًبنت يإقتتا/ -انىصف انعبو نهىظٍفت:
  تقع هذه الوظيفة في اإلدائة العامة لئعاية الطالب بالكلية 
  تختص هذه الوظيفة باإلشئاؾ علي كافة لعمال الخدمات االجتماعية والئحالت 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد
 واجبات و مسيوليات الوظيفة 

 المشائكة في تنفيذ خطة النشاط االجتماعي والئحالت 

  وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجههاالمشائكة في دئاسة الحاالت االجتماعية للطالب 

 بح  حاالت الطالب المتقدمين للح ول علي إعانات 

  عمل الئحالت للئبط بين الطالب ولعضاء هيية التدئي 

 المساهمة في عمل تقائيئ الدوئية للنشاط االجتماعي 

 تنظيم إسكان الطالب الذين ال تتوافئ لديهم اإلسكان في المدن الجامعية 

 سيئ ح ول الطالب علي احتياجاتهم الدئاسية والمعيشيةالعمل علي تي 

 تنظيم بئامج ئعاية الوافدين من األقطائ والدول ال ديقة 

 لداء ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 شروط شغم انىظٍفت
 المؤهل الدئاسي : بكالوئيو  خدمة اجتماعية 

  وظررايؾ الدئجررة  فرريسررنوات علرري األقررل  6الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 

 انىظيفت: أخصبئي َشبط اجتًبعي ورحالث ثبٌاسى  انًجًىعت انىظيفيت: انتخصصيت

 انذرجت انًبنيت :  انًجًىعت انُىعيت: خذيبث اجتًبعيت



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 عًبنت يإقتت-نهىظٍفت:انىصف انعبو 
  تقع هذه الوظيفة في اإلدائة العامة لئعاية الطالب بالكلية 
  تختص هذه الوظيفة باإلشئاؾ علي كافة لعمال الخدمات االجتماعية والئحالت 

 -يسًى وظٍفت ادلسئىل ادلببشر:
  بق رد  لعمالرهيخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع

 اإلجئاءاتمن سالمة العمل و التأكد

 واجببث و يسئىنٍبث انىظٍفت
 المشائكة في تنفيذ خطة النشاط االجتماعي والئحالت 

 المشائكة في دئاسة الحاالت االجتماعية للطالب وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها 

 بح  حاالت الطالب المتقدمين للح ول علي إعانات 

 الب ولعضاء هيية التدئي عمل الئحالت للئبط بين الط 

 المساهمة في عمل تقائيئ الدوئية للنشاط االجتماعي 

 تنظيم إسكان الطالب الذين ال تتوافئ لديهم اإلسكان في المدن الجامعية 

 العمل علي تيسيئ ح ول الطالب علي احتياجاتهم الدئاسية والمعيشية 

 تنظيم بئامج ئعاية الوافدين من األقطائ والدول ال ديقة 

 لداء ما يسند إليه من لعمال لخئر مماثلة 

 شروط شغم انىظٍفت
 المؤهل الدئاسي : بكالوئيو  خدمة اجتماعية 

  وظررايؾ الدئجررة  سررنوات علرري األقررل فرري 8الخبررئة العمليررة : قضرراء مرردة بينيررة قرردئها
 مباشئة األدنى

 التدئيب : اجتياز التدئيب الذر تتيحه الجامعة 
  الوظيفةاجتياز نقاط التقييم لشؽل 

 
 
 
 
 
 

 

 اسى انىظٍفت: فًُ كهرببء أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/ عرفات عبد الظاهر
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال الكهئباء بالجامعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 مئاجعة لعمال التئكيبات الكهئبايية 
 مئاجعة لعمال  يانة الوسايل والمعدات الكهئبايية الخا ة بالوئش 
 مئاجعة المقايسات واحتياجات التشؽيل 
 والوسايل واألجهزة المختلفة متابعة تنفيذ اإل الحات الكهئبايية الخا ة بالمعدات 
 التنسيق مع المهندسين في تنفيذ األعمال الكهئبايية 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  مباشئةسنوات على األقل في الدئجة األدنى  6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظيفت: أخصبئي َشبط اجتًبعي ورحالث ثبنث انًجًىعت انىظيفيت: انتخصصيت

 انذرجت انًبنيت :  انًجًىعت انُىعيت: خذيبث اجتًبعيت



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: فًُ ورشت رابع
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في إدائة الوئش 
  بالوئشتختص هذه الوظيفة بأعمال تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

  القيام تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت الكهئبايية والميكانيكية وإجئاء التجرائب داخرل
 شيون الهندسية / الشيون الفنية بالكليةالوئش وال

  االشرررتئاك فررري لعمرررال ال ررريانة واإل رررالحات الالزمرررة ل جهرررزة واآلالت الكهئباييرررة
 والميكانيكية التي تستخدم في الوئش بالكلية

  االشتئاك في إعداد المقايسات الالزمة لعمليات ال يانة واإل الح داخل الوئشة طبقرا
 ألوامئ التشؽيل

  يسند إليه من لعمال لخئى مماثلةيؤدى ما 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
 الخبئة العملية: حدي  التخئا 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادلكتبٍتجمًىعت انىظبئف   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ ئدارٌت أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/ شكري  داود
 ا /زٌنب علً موسً

 ا/ جماالت دروٌش محمد
 ا/ كوثر عباس عبده

 ا/ ماجدة محمد عبد الماجد
 ا/ جمعة عبد العال محمد

 الوصف العام للوظٌفة

  التابعة للكليةتقع هذه الوظيفة في اإلدائات 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المتعلقة بالشيون اإلدائية وكذلك األنشطة المختلفة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 لعمررال الشرريون اإلدائيررة وشرريون العرراملين وكررذلك األنشررطة المختلفررة برراإلدائة  مئاجعررة
 العامة ومطابقتها للقوانين والقئائات واللوايح واألحكام والتعليمات المقئئة

 متابعة تنفيذ لعمال شيون العاملين من إجازات /  تسويات / وشيون خدمة / وملفات 
 لينمئاجعة األعمال الخا ة باستحقاقات العام 
 التحضيئ للجان شيون العاملين ومتابعة القئائات الخا ة بها وتنفيذها 
  االشتئاك في إعداد الدئاسات وتنفيذ إجئاءات التسويات والتئقيات والعالوات وتقائيئ

 الكفاية الخا ة بالعاملين
  إعداد المذكئات الخا ة بالئد على الشكاوى والتظلمات الخا ة برالطعن فري قرئائات

 ملين وعئضها على السلطة المخت ةشيون العا
 ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 ز نقاط التقييم لشؽل الوظيفةاجتيا 

 
 

 اسى انىظٍفت: فًُ ثبنث
 انذرجت ادلبنٍت:انثبنثت

 ا/ رقٌة غالب 
 ا/ محمود فوزي

 ا/ ماهر إدرٌس صابر
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في إدائة الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت بالوئش 

 المباشرمسمى وظٌفة المسئول 

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

  القيام تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت الكهئبايية والميكانيكية وإجئاء التجرائب داخرل
 نية بالكليةالوئش والشيون الهندسية / الشيون الف

  القيام بأعمال ال يانة واإل الحات الالزمرة ل جهرزة واآلالت الكهئباييرة والميكانيكيرة
 التي تستخدم في الوئش بالكلية

  االشتئاك في إعداد المقايسات الالزمة لعمليات ال يانة واإل الح داخل الوئشة طبقرا
 ألوامئ التشؽيل

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 
 وط شغل الوظٌفةشر

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 ثبٌاسى انىظٍفت: فًُ ورشت 
 انذرجت ادلبنٍت:انثبٍَت

 ا/ محمد عبد الحمٌد عكاشة
 الوصف العام للوظٌفة

  تقع هذه الوظيفة في إدائة الوئش 
 تختص هذه الوظيفة بأعمال تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت بالوئش 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

 الره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعم
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

  القيام تئكيب وتشؽيل األجهزة واآلالت الكهئبايية والميكانيكية وإجئاء التجرائب داخرل
 الوئش والشيون الهندسية / الشيون الفنية بالكلية

  الكهئباييرة والميكانيكيرة القيام بأعمال ال يانة واإل الحات الالزمرة ل جهرزة واآلالت
 التي تستخدم في الوئش بالكلية

  االشتئاك في إعداد المقايسات الالزمة لعمليات ال يانة واإل الح داخل الوئشة طبقرا
 ألوامئ التشؽيل

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 
 شروط شغل الوظٌفة

  مناسبالمؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رابعويبنٍت اسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ ئدارٌت 
 انذرجت ادلبنٍت:انرابعت

 ا/ محمد سٌد هرٌدي
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المتعلقة بالشيون اإلدائية وكذلك األنشطة المختلفة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 العمل واإلجئاءات.التأكد من سالمة 

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 تنفيذ القئائات الخا ة بأجازات / التسويات / التئقيات / الندب / واإلعائة 
 القيام بكافة األعمال المتعلقة بشيون العاملين بالكادئين العام / الخاص 
 القيام بكافة لعمال البئيد ال ادئ والوائد ومتابعة تنفيذ المكتبات 
 ألعمال المتعلقة بمعاشات العاملين وتسوية حاالتهم بالخدمةالقيام با 
 القيام بأعمال حفظ الملفات الموحدة بالطئق الحديثة 
  الئد على المكاتبات الخا ة بشيون الخدمة وشيون العراملين طبقرا للقروانين والقرئائات

 واللوايح
 ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 ة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسبالمؤهل الدئاس 
 الخبئة العملية: حدي  التخئا 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ يبنٍت أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/ شكري  داود
 ا /زٌنب علً موسً
 محمدا/ جماالت دروٌش 
 ا/ كوثر عباس عبده

 ا/ ماجدة محمد عبد الماجد
 ا/ جمعة عبد العال محمد

 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالشيون المالية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

 للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 إعداد المذكئات والمكتبات وفقا للقوانين واللوايح والتعليمات 
 مئاجعة لعمال الحسابات والقيد بالسجالت المالية وسجالت الموازنة 
 ة والحسابات والمئاجعةمتابعة تنفيذ األعمال الخا ة بالميزاني 
 القيام باألعمال الخا ة بالميزانية والحسابات والمئاجعة 
  القيرررام باألعمرررال الخا رررة بمئاقبرررة الفرررواتيئ والمسرررتندات والسرررجالت طبقرررا للقررروانين

 والقئائات واللوايح المالية
 االشتئاك في إعداد الحسابات الختامية و إعداد الميزانية 
  والررئد عليرره ومتابعررة السررلؾ المؤقتررة والسررلؾ المسررتديمة واسررتمائات بحرر  المناق ررات الماليررة

 ال ئؾ
 ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 ئيب الالزم الذر تتيحه الجامعةالتدئيب:اجتياز التد 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 اسى انىظٍفت: فًُ ورشت أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/حسٌن شوقً
 ا/ عرفات عبد الظاهر

 ا/احمد صالح
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في إدائة الوئش والمعامل 
  األجهزة واآلالت بالوئشتختص هذه الوظيفة بأعمال تئكيب وتشؽيل 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 ب متابعررة تئكيررب وتشررؽيل األجهررزة واآلالت الكهئباييررة والميكانيكيررة وإجررئاء التجررائ
 داخل الوئش والشيون الهندسية / الشيون الفنية بالكلية

  متابعة لعمال ال يانة واإل الحات الالزمة ل جهرزة واآلالت الكهئباييرة والميكانيكيرة
 التي تستخدم في الوئش بالكلية

  االشتئاك في إعداد المقايسات الالزمة لعمليات ال يانة واإل الح داخل الوئشة طبقرا
 ألوامئ التشؽيل

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل دئاسي فني متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
  لشؽل الوظيفةاجتياز نقاط التقييم 

 
 
 
 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمًىعت انىظبئف انفٍُت
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ يبنٍت ثبٌ

 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد

 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالشيون المالية 

 المباشرمسمى وظٌفة المسئول 

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

  القيد في الحسابات الخا ة بأقسام الشيون المالية 
 القيام بتحئيئ إخطائ البنوك 
 ستندات كل بندالقيام بتحئيئ استمائات اإلضافي بعد فئز م 
  القيرررام بمطابقرررة مجررراميع الم رررئوفات وحسرررابات التسررروية علرررى دفررراتئ الم رررئوفات

 والتسويات شهئيا
 ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  األدنى مباشئةسنوات على األقل في الدئجة  8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 ثبنث كتببٍتاسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ 
 انذرجت ادلبنٍت:انثبنثت

 ا/ نارٌمان محمود جاد
 را/ منصور وهٌب بقط
 ا/ حسن جمال حسٌن

 ا/ أسماء احمد سٌد
 الوصف العام للوظٌفة

  هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكليةتقع 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالشيون المالية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 الوظٌفةواجبات ومسئولٌات 

 القيد في السجالت المالية بكافة لنواعها 

 القيد في الحسابات الخا ة بأقسام الشيون المالية والميزانية 

 القيام بتحئيئ إخطائ البنوك وقيد استمائات ال ئؾ والسلؾ المؤقتة والمستديمة 

 القيام بتحئيئ استمائات اإلضافي بعد فئز مستندات كل بند 

 م رررئوفات وحسرررابات التسررروية علرررى دفررراتئ الم رررئوفات القيرررام بمطابقرررة مجررراميع ال
 والتسويات شهئيا

 شتئاك في إعداد الحسابات الختامية والميزانيةاال 

 التأشيئ على استمائات ال ئؾ والمستندات المالية المتعلقة بالموازنة 

 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 
 شروط شغل الوظٌفة

 فوق المتوسط مناسب المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 

 

 

 اسى انىظٍفت: كبتب َسخ وطببعت ثبنث
 انذرجت ادلبنٍت:انثبنثت

 ال ٌوجد
 للوظٌفةالوصف العام 

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالنسخ والطباعة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 ئولٌات الوظٌفةواجبات ومس

 تقديم الخدمات اإلدائية ومتابعة تنفيذها طبقا للتعليمات ال ادئة في هذا الشأن 
 القيد في سجالت الشيون اإلدائية وشيون العاملين 
 االشتئاك في متابعة لعمال القيد للبئيد ال ادئ والوائد ولعمال الحفظ 
 القيام باألعمال الخا ة باستالم وحفظ العهد وال ئؾ منها 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

  مماثلةيؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: أيني خمسٌ أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/جمعة عبد العال
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في إدائة المشتئيات والمخازن بالكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالمخازن والعهد 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 ( والتحفظ  118متابعة استالم األ ناؾ الوائدة للمخازن وتسجيلها وقيدها بدفتئ )ع ح
 عليها بطئيقة منظمة

  للموا رفات ولذون االسرتالم ومردى  رالحيتها التأكد مرن سرالمة األ رناؾ ومطابقتهرا
 واتخاذ اإلجئاءات الالزمة لحفظها بالطئق المناسبة

 متابعة لعداد بطاقات ال نؾ وقيد اإلضافة وال ئؾ والئ يد وحئكة ال نؾ 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: كبتب شئىٌ يبنٍت رابع

 انذرجت ادلبنٍت:انرابعت

 ا/محمد سٌد هرٌدي

 للوظٌفةالوصف العام 

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالشيون المالية 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 ئولٌات الوظٌفةواجبات ومس

 االشتئاك في إعداد المذكئات والمكاتبات وفق القوانين واللوايح والتعليمات 
 االشتئاك في إمساك كافة السجالت المتعلقة بالشيون المالية والحسابات 
 االشتئاك في جميع األعمال الخا ة بعمليات ال ئؾ المالي 
 استالم األوامئ والقئائات والتأشيئ عليها في السجالت 
 االشتئاك في عمل كشوؾ المئتبات واألجوئ طبقا للتعليمات 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
 الخبئة العملية: حدي  التخئا 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
  لشؽل الوظيفةاجتياز نقاط التقييم 

 

 

 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: كبتب سكرتبرٌت وحمفىظبث ثبٌ
 انذرجت ادلبنٍت:

 ال ٌوجد
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالسكئتائية والمحفوظات 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد يخضع شاؼل الوظيفة
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 متابعة قيد البئيد والطئود وتوزيعه على الجهات المخت ة 
 متابعة قيد البئيد ال ادئ واتخاذ إجئاءات ت ديئه 
  اآلليالقيام بأعمال النسخ والطباعة على الحاسب 
 مئاجعة تئتيب وتبويب وت نيؾ لئشيؾ الوحدة 
 التأكد من حفظ المستندات واألوئاق في الملفات الخا ة بها 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  الدئجة األدنى مباشئة سنوات على األقل في 8الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: صراف أول
 انذرجت ادلبنٍت:األوىل

 ا/ جمعة عبد العال
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في الشيون المالية بالكلية 
  باألعمال المتعلقة بالخزينة وعمليات التح يل وال ئؾتختص هذه الوظيفة 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 ن مئتبات ومكافآت وخالفهمتابعة  ئؾ جميع االستحقاقات الخا ة بالعاملين م 
 ال ئؾ من السلؾ المستديمة واتخاذ اإلجئاءات الالزمة إلستعاضاتها 
  متابعة اتخاذ اإلجئاءات الالزمة لتح يل المبالػ الوائدة لفئع الجامعرة بموجرب قسرايم

 التح يل في المواعيد المقئئة واللوايح المالية
 ي هذا السجلإمساك سجل يومية الخزينة وإثبات عملية الخزينة ف 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

 المؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط مناسب 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 6الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 لشؽل الوظيفة اجتياز نقاط التقييم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كهيت هُذست انطبقت - جبيعت أســــــــىاٌ 

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد
 

 انكهيت يحهيب.انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد : انرؤٌت

 

 

   

 كهيت هُذست انطبقت - أســــــــىاٌ جبيعت

 وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

 انىصىل ببنكهيت إني انًستىي انًطهىة نتطبيق يعبيير انجىدة انشبيهت، واعتًبد انكهيت يحهيب.: انرؤٌت 

 

 

 

 

 

انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير تسعً :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

تسعً انىحذة إني تفعيم َظبو يضًٍ َشر ثقبفت انجىدة ببنكهيت بًب يحقق انتطبيق انفعهي نهجىدة انشبيهت، وانتطىير :انرسبنت

 انًستًر وفقب نًعبيير انهيئت انقىييت نضًبٌ جىدة انتعهيى واالعتًبد بًب يضًٍ ثقت انًجتًع في خريج انكهيت.

 اسى انىظٍفت: كبتب سكرتبرٌت وحمفىظبث رابع
 انذرجت ادلبنٍت:انرابعت

 ا/محمد سٌد هرٌدي
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 تختص هذه الوظيفة باألعمال المكتبية المتعلقة بالسكئتائية والمحفوظات 

 المباشرمسمى وظٌفة المسئول 

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 االشتئاك في لعمال النسخ والطباعة على الحاسب اآللي 
 االشتئاك في قيد البئيد الوائد وتوزيعه ومتابعته 
  البئيد ال ادئ وت ديئهاالشتئاك في قيد 
 االشتئاك في لعمال تئتيب وتبويب وت نيؾ لئشيؾ الوحدة 
 حفظ المستندات واألوئاق في الملفات الخا ة بها 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 شروط شغل الوظٌفة

  متوسط لو فوق المتوسط مناسب الدئاسة : مؤهلالمؤهل 
 الخبئة العملية: حدي  التخئا 
 يب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعةالتدئ 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسى انىظٍفت: كبتب سكرتبرٌت وحمفىظبث ثبنث
 انذرجت ادلبنٍت:انثبنثت

 منصور وهٌب بقطر
 الوصف العام للوظٌفة

 تقع هذه الوظيفة في اإلدائات التابعة للكلية 
 المكتبية المتعلقة بالسكئتائية والمحفوظات تختص هذه الوظيفة باألعمال 

 مسمى وظٌفة المسئول المباشر

  يخضع شاؼل الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيي  المباشرئ الرذر يئاجرع لعمالره بق رد
 التأكد من سالمة العمل واإلجئاءات.

 واجبات ومسئولٌات الوظٌفة

 القيام بأعمال النسخ والطباعة على الحاسب اآللي 
  بقيد البئيد الوائد وتوزيعه ومتابعتهالقيام 
 القيام بقيد البئيد ال ادئ وت ديئه 
 القيام بتئتيب وتبويب وت نيؾ لئشيؾ الوحدة 
 حفظ المستندات واألوئاق في الملفات الخا ة بها 
 يؤدى ما يسند إليه من لعمال لخئى مماثلة 

 
 شروط شغل الوظٌفة

  مناسبالمؤهل الدئاسة:مؤهل متوسط لو فوق المتوسط 
  سنوات على األقل في الدئجة األدنى مباشئة 5الخبئة العملية: قضاء مدة بينية 
 التدئيب:اجتياز التدئيب الالزم الذر تتيحه الجامعة 
 اجتياز نقاط التقييم لشؽل الوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


