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 تمھید

 ً عالى بتبنى إستراتیجیة لتحسین و بأھمیة الدور الذى تلعبھ الجودة الشاملة ، قامت وزارة التعلیم ال إیمانا

 لجودة التعلیم و تطویر أداء التعلیم العالى ، و قد تم ترجمة تلك اإلستراتیجیة فى إنشاء الھیئة القومیة

المختلفة. یركز أداء  بالجامعة و وحدات ضمان الجودة بكلیاتھاضمان الجودة لإلعتماد و إنشاء مركز ا

ت التدریسیة و البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و ھذه الوحدات على اإلرتقاء بالمھارا

 العولمة واإلتصاالت وإنتشار المعلومات اإلرتقاء بمستوى جودة البرامج التعلیمیة بما یتوافق مع ثورة

 المختلفة. العلوم مجاالت فى المسبوق غیر والتقدم

ً  یمثل ھذا الكتیب مجھوداً  جامعة فاروس  –الجودة بكلیة الھندسة من إدارة وحدة ضمان  متواضعا

 للعمل كدلیل للتوصیف الوظیفى للوظائف القیادیة و األكادیمیة و اإلداریة بالكلیة.باإلسكندریة 

و إننا إذ نضع ھذا الدلیل بین أیدى الزمالء من أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و القیادات 

ھذه البطاقات الوصفیة للوظائف دسة نتطلع إلى اإلھتمام بتطبیق األكادیمیة و اإلداریة بمجتمع كلیة الھن

 ً ً  لمعاییر الجودة و اإلعتماد ، و التى أصبحت معیاراً  المختلفة تطبیقا للحكم على مدى تقدم و  عالمیا

 تطور الجامعات و استجابتھا لمتطلبات العصر الحالى.

 القصد ، ، ، وراء من هللا و

 ان الجودةو رئیس وحدة ضم الكلیة عمید

 أ.د. محمود أحمد الجمال                            
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 المحتویات
رقم 

 الصفحة

١ 

 ٤ دلیل التوصیف الوظیفى

 ٤ أھداف الوصف الوظیفي ١-١

 ٥ الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة ٢

 ٦ مجلس الكلیة ٣

 ٦ الھیكل التنظیمى ١-٣

 ٦ إختصاصات مجلس الكلیة ٢-٣

 ٩ العلمیة األقسام ٤

 ٩ الھیكل التنظیمى ١-٤

 ١٠ إختصاصات مجلس القسم ٢-٤

 ١٢ عناصر الوصف الوظیفي ٥

 ١٣ بطاقة التوصیف الوظیفي لعمید الكلیة ٦

 ١٥ بطاقة التوصیف الوظیفي لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ٧

 ١٦ بطاقة التوصیف الوظیفي لرئیس القسم ٨

 ١٨ ي لعضو ھیئة التدریسبطاقة التوصیف الوظیف ٩

 ٢٠ بدرجة أستاذ مساعد بطاقة التوصیف الوظیفي لعضو ھیئة التدریس ١٠

 ٢٢  بدرجة أستاذ بطاقة التوصیف الوظیفي لعضو ھیئة التدریس ١١

 ٢٤ بطاقة التوصیف الوظیفي للمدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بالكلیة ١٢

 ٢٦ دریس معاون بدرجة مدرس مساعدبطاقة التوصیف الوظیفي لعضو ھیئة ت ١٣

 ٢٨ بطاقة التوصیف الوظیفي لعضو ھیئة تدریس معاون بدرجة معید ١٤
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 یفىف الوظالتوصی دلیل .١

یعتبر التوصیف الوظیفي بیان شامل للواجبات والمسؤولیات الخاصة بالموقع الوظیفي، ویعتبر وصف 

ویستخدم  ملھ مؤھالتھ العلمیة والعملیة.كامل للمھارات والواجبات التي یقوم بھا شاغل الوظیفة شا

تحدید األجور التوظیف الوظیفي لتحدید القیمة النسبیة للوظائف داخل المؤسسة وأیضا كمقیاس ل

ختیار الموظفین لتحقیق متطلبات العمل ویعتبر أداه مفیدة للمدیر عند تقییمھ ألداء إوالمرتبات وتعیین و

                                                                                                  موظف في موقع العمل.                

یكون الوصف الوظیفي جاھزاً قبل اإلعالن عن الوظیفة وتتم مقابلھ طالب الوظیفة علي أساس  

                                                              مكونات الوصف الوظیفي الموجود.                                             

بأنھ عبارة عن كتاب یتضمن الوصف الكامل لكافة الوظائف المعتمدة في  دلیل وصف الوظائفویعرف 

التنظیم وبیان للواجبات والمسئولیات الخاصة بالمنصب ووصف كامل للمھارات والواجبات التي یقوم 

 مؤھالتھ العلمیة والعملیة المطلوبة.                                                                                     بھا شاغل الوظیفة و

 أھداف الوصف الوظیفي                                                                                               ١/١

 وظیفى إلى تحقیق المخرجات اآلتیة:یھدف دلیل الوصف ال

 وكاالت التوظیف.                          ىت والمواصفات الخاصة بالوظائف علسرعة صیاغة اإلعالنا زیادة )١

ً  ىر علییسالت )٢ ً  المرشحین عملیة فھم المسؤولیات األساسیة للمنصب فھما  .                                        واضحا

لمتوقعة والتي بشأن نتائج األداء الوظیفي ا و صاحب العمل المرشحتفاق بین إلل الطریق تمھید )٣

تقییم وظیفي أفضل.                                                                                                         ىبالتالي تقودنا إل

ن المناصب بال داعي مما یزید من فاعلیة العمل من كمیة تضارب الواجبات والمھام بی التقلیل )٤

               الجماعي.
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 الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة .٢

 جامعة فاروس باإلسكندریة. –الخریطة التنظیمیة للھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة  ١-یوضح شكل

 

 الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة ١-شكل

 ھندسة على العناصر اآلتیة :التنظیمى لكلیة الو یشتمل الھیكل 

 مجلس الكلیة. )أ

 عمید الكلیة. )ب

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب. )ج

 األقسام العلمیة. )د

 وحدة ضمان الجودة بالكلیة. )ه

  اللجان التنفیذیة. )و
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 مجلس الكلیة .٣

 الھیكل التنظیمى ٣/١

 : العناصر اآلتیة من الكلیة مجلس یؤلف 

ً  الكلیة عمید ·  لمجلس الكلیة. رئیسا

 .والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل ویةعض ·

 بالكلیة. عضویة رؤساء األقسام ·

 باألقسام العلمیة بالكلیة. األساتذة عضویة ·

ً  عضویتھ تناوبعن الھیئة المعاونة بالكلیة ت ممثالً  عضویة مدرس مساعد · فى بدایة كل عام  دوریا

 بقرار من عمید الكلیة. أكادیمى

ً  ھمعضویت تناوبولى و ممثل عن طالب األقسام تالفرقة األعضویة ممثل عن طالب  · فى  دوریا

  بقرار من عمید الكلیة. بدایة كل عام أكادیمى

 بالكلیة. الجودةضمان وحدة التنفیذى لمدیر العضویة  ·

من األطراف المجتمعیة ذات الخبرة المتمیزة فى المؤسسات الھندسیة بمحافظة  ٢عدد عضویة  ·

یة كل عام أكادیمى بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشیح من اإلسكندریة یتم تعیینھم فى بدا

 مجلس الكلیة.

 إختصاصات مجلس الكلیة ٣/٢

 : اآلتیة المسائل في بالنظر كلیةلل التابع الكلیة مجلس یختص

 : والمتابعة والتنظیم والتنسیق التخطیط مسائل ٣/٢/١

 .األقسام بین وتنسیقھا اوتنظیمھ الكلیة فى والبحوث للتعلیم العامة السیاسة رسم ·

 .الكلیة في والمكتبة والتجھیزات المعامل إستكمال و إنشاء المبانى و دعمخطة  اقتراح ·

 إعداد خطة الكلیة للبعثات و األجازات الدراسیة و اإلیفاد على المنح. ·

 .الكلیة في و الھیئة المعاونة التدریس ھیئة أعضاء ستكمالإل برنامج إعداد ·

 داخلیة للكلیة و وضع الئحة مكتبة الكلیة.إعداد الالئحة ال ·
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 الدراسة بالكلیة و التنسیق بینھا فى األقسام المختلفة. إقرار المحتوى العلمى لمقررات ·

 قتراح المجاالت التى تبدأ فیھا الدراسة.اف على سیاسة الدراسات العلیا و إاإلشر ·

 .األقسام ھذه بین قالتنسی وتنظیم الكلیة أقسام في العمل لنظام العام طارإلا رسم ·

 تنظیم قبول الطالب فى الكلیة و تحدید أعدادھم. ·

 .الكلیة أقسام جمیع في الدراسة بتشجیع الكفیلة السیاسة إعداد ·

 .الكلیة في متحاناتإلا وأعمال والتمرینات والبحوث والمحاضرات الدروس تنظیم ·

 .للكلیة السنوي التقریر و إعتماد  مناقشة ·

 .للكلیة العلمي المؤتمر تتوصیا و إعتماد مناقشة ·

 نتائج اإلمتحانات بالكلیة. قرارو إ مناقشة ·

و إعتماد اإلجراءات التصحیحیة للبرامج و المقررات الدراسیة لألقسام العلمیة فى نھایة  مناقشة ·

 ً  لمعاییر الھیئة القومیة لجودة التعلیم و اإلعتماد. كل فصل دراسى طبقا

ً  ھاحدیثوت عتھاومراج الكلیةفى  الدراسة نظم قییمت ·   األكادیمیة القومیة المرجعیةللمعاییر  طبقا

(NARS)  ،المتطورة وحاجاتھ المجتمع ومطالب والتعلیمي العلمي التقدم إطار وفي. 

 .الكلیة في والمالیة داریةإلا الشئون تنظیم ·

 إعداد مشروع موازنة الكلیة. ·

 توزیع اإلعتمادات المالیة على األقسام. ·

 ات و الشھادات العلمیة و الدبلومات من الكلیة.إقتراح منح الدرج ·

 .الكلیة في والبحوث للتعلیم العامة السیاسة تنفیذ متابعة ·

تسجیل رسائل الماجستیر و الدكتوراه و تعیین لجان الحكم على الرسائل و إلغاء القید و التسجیل  ·

 و منح درجات الماجستیر و الدكتوراه.

  .تفاقات الدولیةإلمتابعة تنفیذ ا ·

 مناقشة و إعتماد تقاریر وحدة ضمان الجودة بالكلیة. ·
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 : التنفیذیة المسائل ٣/٢/٢

 .طبقا للقواعد المنظمة لذلك األنشطة الطالبیة رعایة ·

قب}}ول تحوی}}ل الط}}الب م}}ن الكلی}}ات و المعاھ}}د المن}}اظرة او م}}ن كلی}}ات أو معاھ}}د أخ}}رى وفق}}ا  ·

 .للقواعد المنظمة لذلك

 .العملیة تمریناتوال والمحاضرات الدروس توزیع ·

 واجبات وتحدید لجانھ وتشكیل أعمالھ وتوزیع جداولھ ووضع متحاناتإلا مواعید تحدید ·

 .الكلیة في متحاناتإلا ونتائج متحانإلا لجان مداوالت وإقرار الممتحنیین

 .العلیا للدراسات التفرغ ومكافآت الدراسیة واإلجازات لمنحل الترشیح ·

 .ریس و معاونیھمإقتراح تعیین أعضاء ھیئة التد ·

 .والیھا الكلیة منأعضاء ھیئة التدریس  ندب ·

 .العلمي التفرغ إجازاتو  العلمیة للمھمات الترشیح ·

وح}}}}دة ض}}}}مان الج}}}}ودة بالكلی}}}}ة لمع}}}}اییر الھیئ}}}}ة القومی}}}}ة لج}}}}ودة التعل}}}}یم و  متابع}}}}ة تطبی}}}}ق ·

  الحصول على اإلعتماد.اإلعتماد بھدف 

 :  متفرقة مسائل ٣/٢/٣

 .الجامعة مجلس علیھ یحیلھا لتيا األخرى المسائل ·

 رئیس الجامعة أو رئیس مجلس األمناء. علیھ یحیلھا التي األخرى المسائل ·

ً  بھا یختص التي األخرى المسائل ·  .للقانون وفقا

 كما الجامعة، رئیس إلى الجلسات محاضر ویبلغ الكلیة مجلس قرارات بتنفیذ الكلیة عمید یقوم ·

 المختصة الجامعیة والسلطات الھیئات ویبلغ صدورھا تاریخ من مأیا ثمانیة خالل القرارات یبلغھ

 .بھا إبالغھا یجب التي بالقرارات

 



 دلیل التوصیف الوظیفي   
  

 وحدة ضمان الجوده                                                                                                          ةكلیة الھندس

 

                                  

 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٩ 

 العلمیة قسامألا .٤

 : یختص بدراسة العلوم األساسیة لجمیع األقسام األكادیمیة بالكلیة. قسم العلوم األساسیة )أ

 ریوس فى الھندسة وھىتشتمل الكلیة على ست أقسام تمنح درجة البكالو : األقسام األكادیمیة )ب

 الھندسة الكھربیة و تشمل تخصصین : ·

 تخصص إلكترونیات و إتصاالت كھربیة. -

 تخصص قوى و تحكم. -

 ھندسة الحاسب. ·

 ھندسة البتروكیماویات. ·

 الھندسة المیكانیكیة و تشمل تخصصین : ·

 تخصص القوى المیكانیكیة. -

 ع.یتخصص الھندسة الصناعیة و التصن -

 ھندسة و إدارة التشیید. ·

 .الھندسة المعماریة ·

 الھیكل التنظیمى ٤/١

قتراح التشكیل من عمید الكلیة و موافقة القسم قرار من مجلس الجامعة بعد إیصدر بتشكیل مجلس 

 : العناصر اآلتیة منالقسم  مجلس رئیس الجامعة. و یتكون تشكیل

 .رئیس مجلس القسم ·

 .و األساتذة المساعدین بالقسم األساتذة عضویة ·

ً مدرسال من خمسةعضویة  · كل  ین على األكثر یتناوبون العضویة فى المجلس فیما بینھم دوریا

 .سنة باألقدمیة و بحیث ال یجاوز عدد المدرسین فى المجلس عدد باقى أعضاء ھیئة التدریس فیھ

ً  عضویتھ تناوبت بالقسمعن الھیئة المعاونة  ممثالً  عضویة مدرس مساعد · فى بدایة كل عام  دوریا

 .بناء على ترشیح مجلس القسم ار من عمید الكلیةبقر أكادیمى

ً  ھمعضویت تناوبقسام تلطالب ا من ٢عدد عضویة  · بقرار من  فى بدایة كل عام أكادیمى دوریا

  .بناء على ترشیح مجلس القسم عمید الكلیة
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 بالكلیة. الجودةضمان وحدة القسم فى  ممثلعضویة  ·

المتمیزة فى المؤسسات الھندسیة بمحافظة  من األطراف المجتمعیة ذات الخبرة ٢عدد عضویة  ·

بناء على ترشیح من  الكلیةاإلسكندریة یتم تعیینھم فى بدایة كل عام أكادیمى بقرار من مجلس 

 .القسممجلس 

 :  القسم مجلس ختصاصاتإ ٤/٢

 .بالقسم المتعلقة واالداریة والدراسیة العلمیة األعمال جمیع في بالنظر القسم مجلس یختص

 : والمتابعة والتنظیم والتنسیق التخطیط ائلمس ٤/٢/١

 رسم سیاسة التعلیم و البحث العلمى فى القسم. ·

 .القسم في العمل لنظام العام طارإلا رسم ·

 .التخصصات المختلفة بالقسم في الدراسة لمقررات العلمي المحتوى إقرار ·

س}}}م و تیس}}}یر تحدی}}}د الكت}}}ب و المراج}}}ع ف}}}ى المق}}}ررات الدراس}}}یة بالتخصص}}}ات المختلف}}}ة بالق ·

 حصول الطالب علیھا و تدعیم المكتبة بھا.

 وضع خطة للبحوث و اإلشراف على تنفیذھا بالقسم. ·

قت}}}راح تعی}}}ین أعض}}}اء ھیئ}}}ة الت}}}دریس و ن}}}دبھم و نقلھ}}}م و إع}}}ارتھم و إیف}}}ادھم ف}}}ى مھم}}}ات و إ ·

 مؤتمرات علمیة أو ندوات أو حلقات دراسیة و الترخیص بإجازات التفرغ العلمى.

ین المدرس}}}ین المس}}}اعدین و المعی}}}دین و ن}}}دبھم و نقلھ}}}م و إیف}}}ادھم ف}}}ى بعث}}}ات أو قت}}}راح تعی}}}إ ·

 على منح و إعطائھم اإلجازات الدراسیة فى حدود سیاسة الجامعة.

 العملیة. والتمرینات والمحاضرات الدروس قتراح توزیعإ ·

توزی}}}ع األعب}}}اء األكادیمی}}}ة عل}}}ى أعض}}}اء ھیئ}}}ة الت}}}دریس و مع}}}اونیھم ف}}}ى ح}}}دود الس}}}اعات  ·

 المحددة من إدارة الجامعة.

 لقسم.ا و تشكیل لجانھا فیما یخص االمتحانات أعمال قتراح توزیعإ ·

 .القسم و التخصص في والمكتبة والتجھیزات المعامل خطة لدعم ضعو ·
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التخصص}}ات  ف}}ي و الھیئ}}ة المعاون}}ة الت}}دریس ھیئ}}ة أعض}}اء س}}تكمالإل برن}}امج دإع}}دا ·

 المختلفة بالقسم.

 البیة بالقسم.األنشطة الط خطةإقرار  ·

 .للقسم السنوي التقریر و إعتماد  مناقشة ·

 .للقسم العلمي المؤتمر توصیات و إعتماد مناقشة ·

للتخصصات المختلفة و إعتماد اإلجراءات التصحیحیة للبرامج و المقررات الدراسیة  مناقشة ·

ً بالقسم   عتماد.لمعاییر الھیئة القومیة لجودة التعلیم و اإل فى نھایة كل فصل دراسى طبقا

األكادیمیة طبقا للمعاییر  ھاحدیثوت ومراجعتھا التخصصات المختلفة بالقسمفى  الدراسة نظم قییمت ·

 وحاجاتھ المجتمع ومطالب والتعلیمي العلمي التقدم إطار وفي،  (NARS)  القومیة المرجعیة

 .المتطورة

بالنسبة للتخصصات  یةالكل المعتمدة من مجلس والبحوث للتعلیم العامة السیاسة تنفیذ متابعة ·

 المختلفة بالقسم.

و اقتراح منح درجات قتراح تعیین المشرفین على الرسائل و تشكیل لجان الحكم علیھا إ ·

 الماجستیر و الدكتوراه.

 : التنفیذیة المسائل ٤/٢/٢

 .األنشطة الطالبیة بالقسم خطةمتابعة تنفیذ  ·

 .صصات المختلفة بالقسمة فى التخالعملی والتمرینات والمحاضرات الدروس توزیع ·

و متابعة األداء أثناء عقد  المراقبة لجان وتشكیل أعمالھ وتوزیع اإلمتحانات جداول وضع ·

 .اإلمتحانات

و الھیئ}}}ة  الت}}}دریس ھیئ}}}ة أعض}}}اءتحدی}}}د إحتیاج}}}ات التخصص}}}ات المختلف}}}ة بالقس}}}م م}}}ن  ·

 .بنظام التعیین أو اإلنتداب المعاونة

 جودة بالكلیة. وحدة ضمان التعلیمات  متابعة تطبیق ·
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 :  متفرقة مسائل ٤/٢/٣

 .كلیةال مجلس علیھ یحیلھا التي األخرى المسائل ·

 .عمید الكلیة الي الجلسات محاضر ویبلغ الكلیة مجلس قرارات تنفیذ رئیس القسم بمتابعة یقوم ·

 الوصف الوظیفي عناصر .٥

 .٢-تتكون عناصر الوصف الوظیفى على النحو الموضح بشكل 

 سم الوظیفةإ

 لھدف من الوظیفةا

 الواجبات األساسیة للوظیفة

 مھام ومسئولیات الوظیفة

 متطلبات شغل الوظیفة

 ظروف العمل

 العالقات الوظیفیة

 

 عناصر الوصف الوظیفى ٢-شكل
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 بطاقة التوصیف الوظیفي لعمید الكلیة .٦

 : عمید الكلیة سم الوظیفةإ ٦/١

 : الھدف من الوظیفة ٦/٢

 .أمور الكلیة اإلداریة والمالیة والتعلیمیة والبحثیةاإلشراف على تسییر جمیع  

 : المھام والمسئولیات ٦/٣

تصریف أمور الكلیة وإدارة شئونھا العلمیة واإلداریة ، ویكون مسئوالً عن تنفیذ القوانین  )أ

ة في حدود ھذه واللوائح الجامعیة ، وكذلك عن تنفیذ قرارات مجلس الكلیة ومجلس الجامع

 .حالقوانین واللوائ

یقدم العمید ، بعد العرض على مجلس الكلیة ، تقریراً إلى رئیس الجامعة فى نھایة كل عام  )ب

ى الكلیة وعرضھ على جامعي عن شئون التعلیم واألنشطة الطالبیة وسائر نواحي النشاط ف

 .ةمجلس الجامع

ا القانون ، كما لھ للعمید أن یدعو إلى اإلجتماع األقسام واللجان المشكلة فى الكلیة وفقاً ألحكام ھذ )ج

 .یعرض علیھا مایراه من الموضوعات أن

 .علمیة فى الكلیة ومتابعة تنفیذھااألشراف على إعداد الخطة التعلیمیة وال )د

 .نیة واإلداریة والعاملین بالكلیةالتنسیق بین األجھزة الف )ه

المساعدة  تقدیم اإلقتراحات بشأن إستكمال حاجة الكلیة من ھیئات التدریس والفنیین والھیئات )و

 .نشأت والتجھیزات واألدوات وغیرھااألخرى والم

مراقبة سیر الدراسة واألمتحانات وحفظ النظام داخل الكلیة وإبالغ رئیس الجامعة عن كل ما من  )ز

 .ینسب إلى أحد أعضاء ھیئة التدریسشأنھ المساس بسیر العمل بالكلیة أو ما

یة واإلداریة ویتضمن ھذا یة العلمیة والتعلیمإعداد تقریر فى نھایة كل عام جامعي عن شئون الكل )ح

ً ألوجھ نشاط الكلیة ومستوى أداء العمل بھا وشئون الدراسة واإلمتحانات  التقریر عرضا

ونتائجھا وبیان العقبات التى أعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة ویعرض ھذا 

 .مجلس الجامعة الرأى ثم عرضھ على التقریر على مجلس الكلیة إلبداء

 : اإلتصاالت ٦/٤

 الخارجیة : اإلتصاالت  ٦/٤/١

تنمیة عالقات طیبة مع الكلیات األخرى واإلدارات المختلفة بالجامعة والمجتمع الخارجي (إدارات 
 ........) –مصانع  –ھیئات 
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 الداخلیة : اإلتصاالت  ٦/٤/٢

واصل مع الطالب وحل مشكلتھم التواصل مع المرؤوسین وتوجیھھم وتحفیزھم وتنمیتھم ، والت
 .التعلیمیة ، والتعاون مع كافة األقسام بالكلیة

  : ظروف العمل ٦/٥

 . تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئةلعمل بالكلیة ، والقدرة على التفرغ ل

  : متطلبات شغل الوظیفة ٦/٦

ھ دورات یفضل من لو حاصل على درجة األستاذیة فى أحد تخصصات الھندسة ،  التعلیم : ·

ة فى تدریبیة فى اإلدارة وإدارة نظم المعلومات وجودة التعلیم الجامعي ولدیھ مساھمات واضح

 .البحث العلمي

خبرة خمس سنوات على األقل فى اإلشراف على مرؤوسین ، مھارة عالیة  الخبرة والتدریب : ·

درة على التخطیط یھ قفى كتابة التقاریر وإجادة إستخدام الحاسوب وإدارة نظم المعلومات ولد

 .اإلستراتیجي

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع  الشخصیة : ·

ولدیھ القدرة على العمل تغیر الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم مع الغیر 

 .ضمن فریق
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 لتعلیم والطالببطاقة التوصیف الوظیفي لوكیل الكلیة لشئون ا .٧

 .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب سم الوظیفة :إ ٧/١

 : الھدف من الوظیفة ٧/٢

اإلشراف على تسییر جمیع األمور التعلیمیة واإلشراف على األنشطة الطالبیة لطالب مرحلة 
 .البكالوریوس

 : المھام والمسئولیات ٧/٣

واإلجتماعیة والثقافیة والریاضیة التي تضمن وضع الخطط االزمة للطلبة من الناحیة التعلیمیة  )أ
 تحقیق الرؤیة اإلستراتیجیة للكلیة وتحقیق أھدافھا فى مجال رعایة الطالب.

 یقوم وكیل الكلیة بكافة اإلجراءات التنفیذیة التي تضمن تحقیق اإلستراتیجیة المخططة كاآلتي : )ب

 للطالب. تصریف شئون الطالب فى الكلیة واألشراف على التدریب العملى ·

دراسة متقترحات األقسام فى شأن الندب للتدریس من خارج الكلیة لعرضھا على مجلس  ·
 الكلیة.

 .قررات فى الكلیة وسیر اإلمتحاناتاإلشراف على متابعة تدریس الم ·
 .الطلبة لحل مشكالتھم التعلیمیة التواصل مع ·
 .إلشراف على أعمال وحدة الخریجینا ·

دراسي إلى عمید الكلیة وعرضھ على مجلس الكلیة یتناول فیھ تقدیم تقریر فى نھایة كل فصل  )ج
ً فیھ نقاط القوة ونقاط الضعف و  األنشطة التي قام بھا الطالب وسیر العملیة التعلیمیة مبینأ

 .المشكالت و كیفیة إزالة المعوقاتالمعوقات و المشكالت و عرض لحل 

 مسائل متفرقة : ٧/٣/١

 یف وكیل الكلیة بأحد (أو أكثر) من المھام الخاصة بعمید الكلیة.یمكن لعمید الكلیة أن یقوم بتكل ·

 : اإلتصاالت ٧/٤

  : الخارجیةاإلتصاالت  ٧/٤/١

یم و تنمیة عالقات طیبة مع الكلیات األخرى و اإلدارات المختلفة بالجامعة خاصة فى مجاالت التعل
 .الطالب و األنشطة الطالبیة

  : الداخلیةاإلتصاالت  ٧/٤/٢

قسام ف على المرؤوسین و توجیھھم و تحفیزھم وتنمیتھم ، التعاون مع كافة اإلدارات واألاإلشرا
 .وباقي الوكالء وعمید الكلیة
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  : ظروف العمل ٧/٥

 .حمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئةلعمل بالكلیة ، والقدرة على تالتفرغ ل

 : متطلبات شغل الوظیفة ٧/٦

خصصات الھندسیة ، یفضل من لھ دورات تدریبیة فى درجة األستاذیة فى أحد الت التعلیم : )أ
ة والقدرة اإلدارة وإدارة نظم المعلومات وجودة التعلیم الجامعي ولھ سابق خبرة باألنشطة الطالبی

 .على التواصل مع الطالب

خبرة ثالث سنوات على األقل فى اإلشراف على مرؤوسین ، مھارة عالیة  الخبرة والتدریب : )ب
 .ام الحاسوب وإدارة نظم المعلوماتر وإجادة إستخدفى كتابة التقاری

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع  الشخصیة : )ج
 .ة على اإلتصال والتفاھم مع الغیرتغیر الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالی

 

 بطاقة التوصیف الوظیفي لرئیس القسم .٨

 القسممجلس  رئیس  : سم الوظیفةإ ٨/١

 : الھدف من الوظیفة ٨/٢
 .ع أمور القسم التعلیمیة والبحثیةاإلشراف على تسییر جمی

 : المھام والمسئولیات ٨/٣

 .لس القسم والكلیة وذلك فیما یخصھمتابعة تنفیذ قرارات وسیاسة مج )أ

 .نسبة للقسم للعرض على مجلس القسمإعداد مقتراحات الندب للتدریس من خارج الكلیة بال )ب

إقتراح توزیع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعیة  األخرى على أعضاء ھیئة التدریس  )ج
 .القسم القائمین بالتدریس فى القسم وذلك للعرض على مجلس

نھ المساس بحسن سیر العمل حفظ النظام داخل القسم وإبالغ عمید الكلیة على كل ما من شأ )د
 .بالقسم

 .بة أعمالھمالعاملین بالقسم ومراقاإلشراف على  )ه

المعروضة  یبین رئیس مجلس القسم لمجلس الكلیة وجھة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل )و
 . بشأنھ على مجلس الكلیة

إعداد تقریر فى نھایة كل فصل دراسي عن شئون القسم العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة  )ز
ً ألوجھ النشاط فى القسم ومستوى أ داء العمل بھ وشئون الدراسة ویتضمن ھذا التقریر عرضا
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واإلمتحانات ونتائجھا وبیان العقابات التي أعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول 
 .قسم توطئة لعرضھ على مجلس الكلیةالمالئمة ویعرض ھذا التقریر على مجلس ال

 : اإلتصاالت ٨/٤

  :الخارجیةاإلتصاالت  ٨/٤/١

 .رى و اإلدارات المختلفة بالجامعةتنمیة عالقات طیبة مع األقسام األخ

  الداخلیة:اإلتصاالت  ٨/٤/٢

واألقسام و اإلشراف على المرؤوسین و توجیھھم و تحفیزھم وتنمیتھم ، التعاون مع كافة اإلدارات 
 .الوكالء وعمید الكلیة

  : ظروف العمل ٨/٥

 .تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئةلعمل بالكلیة ، والقدرة على التفرغ ل

 : من خارج القسم متطلبات شغل الوظیفة ٨/٦

درجة األستاذیة فى التخصص ، یفضل من لھ دورات تدریبیة فى اإلدارة وإدارة نظم  التعلیم : )أ
لمي ونشر األبحاث المعلومات وجودة التعلیم الجامعي و من المتمیزین فى التدریس والبحث الع

 .فى مجال التخصص

ات على األقل فى اإلشراف على طالب الدراسات العلیا خبرة خمس سنو الخبرة والتدریب : )ب
 .ب البكالوریوس والدراسات العلیاوالتدریس على مستوى طال

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع  الشخصیة : )ج
 .ة على اإلتصال والتفاھم مع الغیرتغیر الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالی

 من داخل القسم : متطلبات شغل الوظیفة ٨/٧

یعین رئیس مجلس القسم من بین أقدم ثالثة أساتذة فى القسم بقرار من رئیس الجامعة بعد أخذ  ·

 رأى عمید الكلیة لمدة سنة قابلة للتجدید.
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 لعضو ھیئة التدریس بطاقة التوصیف الوظیفي .٩

 ة بالكلیةعضو ھیئة تدریس بأحد األقسام العلمی : سم الوظیفةإ ٩/١

 : الھدف من الوظیفة ٩/٢

 .المشاركة فى العملیة التعلیمیة و البحثیة بالقسم

 : المھام والمسئولیات ٩/٣

 .التفرغ للقیام بالدروس و المحاضرات و التمارین العملیة )أ

 .المساھمة فى تقدم العلوم التخصصیة بإجراء البحوث و الدراسات المبتكرة )ب

ن البحوث واإلشراف على المعامل والمكتبات وتزویدھا بالكتب اإلشراف على ما یعده الطالب م )ج
 .والمراجع

 .الطالب نفوس في بثھا على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك )د

 .والریاضیة والثقافیة االجتماعیة شئونھم ورعایة بالطالب المباشر االتصال وتدعیم ترسیخ )ه

كل  عن تقریرا الكلیة عمید إلى وتقدیم والمعامل اضراتوالمح الدروس قاعات داخل النظام حفظ )و
 .لحفظھ إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنھ من حادث

ً سنوی تقریراً  تقدیم )ز  إلى الجاریة والبحوث ونشرھا أجراھا التي والبحوث العلمي نشاطھ عن ا

 القسم. مجلس على للعرض المختص القسم رئیس مجلس

 فیھا. عضًوا یكون التي واللجان مجالسال أعمال فى المشاركة )ح

 وللكلیة. للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال فى المشاركة )ط

 المحلى. المجتمع وتطویر تنمیة فى المشاركة )ي

 : اإلتصاالت ٩/٤

  الخارجیة:اإلتصاالت  ٩/٤/١

 .دارات المختلفة بالجامعةإلخرى واألتنمیة عالقات طیبة مع الزمالء فى الكلیات ا

  الداخلیة:تصاالت اإل ٩/٤/٢

رعایة الطالب فى مرحلة البكالوریوس و المساھمة فى حل مشاكلھم ، التعاون مع الزمالء و توقیر 
 .، اإلشراف على طالب الدراسات العلیا و توجیھھم و تحفیزھم و تنمیتھم أساتذتھ

  : ظروف العمل ٩/٥

 .ةتحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئالعمل بالكلیة ، والقدرة على 
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
١٩ 

 : متطلبات شغل الوظیفة ٩/٦

الدكتوراة أو ما یعادلھا فى التخصص من إحدى الجامعات المصریة أو من درجة  التعلیم : )أ
جامعة أو ھیئة علمیة أجنبیة على درجة یعتبرھا المجلس األعلى للجامعات معادلة لذلك مع 

 لشغل الوظیفة.  أحكام القوانین و اللوائح المعمول بھا و ذلك فى تخصص یؤھلھمراعاة 

و أن یكون قد إجتاز  فى التدریس على مستوى طالب البكالوریوسخبرة  الخبرة والتدریب : )ب
 .دورات تنمیة المھارات

  الشخصیة : )ج

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. ·

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع تغیر  ·
 یة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم مع الغیر.الظروف اإلجتماع

 اآللیات التنفیذیة لتعیین من یتم ترشیحھ لوظیفة عضو ھیئة تدریس بالكلیة : ٩/٧

یكون تعیین عضو ھیئة التدریس بالكلیة بقرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة و  ·
و وفقا لإلجراءات المنصوص علیھا فى  بناء على ترشیح الكلیة و ذلك لمدة سنة قابلة للتجدید
من الالئحة التنفیذیة الصادرة بقرار  ١٨نظام موظفى الجامعة. و بما ال یتعارض مع المادة 

 . ٢٠٠٩لسنة  ١٢الجامعات الخاصة و األھلیة رقم  لقانون ٢٠٠٩لسنة  ٢٠٢رئیس الجامعة رقم 

عمل و قانون التأمینات تسرى فى شأن شاغلى وظائف التدریس بالكلیة أحكام قانون ال ·
 اإلجتماعیة.

یجوز بقرار من رئیس الجامعة شغل وظائف أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة بطریق الندب أو  ·
 اإلعارة من شاغلى ھذه الوظائف فى الكلیات و المعاھد العلیا المماثلة.

على  یجوز تعیین أساتذة غیر متفرغین من ذوى الخبرة و ذلك بقرار من رئیس الجامعة بناء ·
ترشیح عمید الكلیة و موافقة رئیس مجلس األمناء على أن یتضمن قرار التعیین المكافأة التى 

 تصرف لألستاذ.



 دلیل التوصیف الوظیفي   
  

 وحدة ضمان الجوده                                                                                                          ةكلیة الھندس

 

                                  

 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٠ 

 لعضو ھیئة التدریس بدرجة أستاذ مساعد بطاقة التوصیف الوظیفي .١٠

 عضو ھیئة تدریس حاصل على درجة أستاذ مساعد بأحد األقسام العلمیة بالكلیة : سم الوظیفةإ ١٠/١

 : الھدف من الوظیفة ١٠/٢

 .المشاركة فى العملیة التعلیمیة و البحثیة بالقسم

 : المھام والمسئولیات ١٠/٣

 التفرغ للقیام بالدروس و المحاضرات و التمارین العملیة. )أ

شراف على إلوا المساھمة فى تقدم العلوم التخصصیة بإجراء البحوث و الدراسات المبتكرة )ب
 .تیر والدكتوراةالرسائل العلمیة لطالب الماجس

اإلشراف على ما یعده الطالب من البحوث واإلشراف على المعامل والمكتبات وتزویدھا بالكتب  )ج
 والمراجع.

 .الطالب نفوس في بثھا على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك )د

 .الریاضیةو والثقافیة االجتماعیة شئونھم ورعایة بالطالب المباشر االتصال وتدعیم ترسیخ )ه

كل  عن تقریرا الكلیة عمید إلى وتقدیم والمعامل والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ )و
 .لحفظھ إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنھ من حادث

 إلى الجاریة والبحوث ونشرھا أجراھا التي والبحوث العلمي نشاطھ عن سنویًا تقریرا تقدیم )ز

 القسم. مجلس على للعرض المختص القسم رئیس مجلس

 فیھا. عضًوا یكون التي واللجان المجالس أعمال فى المشاركة )ح

 وللكلیة. للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال فى المشاركة )ط

 المحلى. المجتمع وتطویر تنمیة فى المشاركة )ي

 :اإلتصاالت  ١٠/٤

  :الخارجیةاإلتصاالت  ١٠/٤/١

 .دارات المختلفة بالجامعةإلخرى واألاتنمیة عالقات طیبة مع الزمالء فى الكلیات 

  الداخلیة:اإلتصاالت  ١٠/٤/٢

رعایة الطالب فى مرحلة البكالوریوس و المساھمة فى حل مشاكلھم ، التعاون مع الزمالء و توقیر 
 .أساتذتھ ، اإلشراف على طالب الدراسات العلیا و توجیھھم و تحفیزھم و تنمیتھم
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢١ 

  : ظروف العمل  ١٠/٥

 .تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئةلكلیة ، والقدرة على العمل با

 : متطلبات شغل الوظیفة  ١٠/٦

  : التعلیم )أ

أن یكون قد شغل وظیفة مدرس مدة خمس سنوات على األقل فى الجامعة أو إحدى الجامعات  ·
األخرى أو فى معھد علمى مناظر، أو أن یكون قد مضت على حصولھ على درجة الدكتوراة مدة 

نوات على األقل بشرط أن یكون قد مضى ثالثة عشرة سنة على األقل على حصولھ خمس س
 على درجة البكالوریوس أو مایعادلھا.

أن یكون ملتزما فى عملھ و مسلكھ منذ تعیینھ بواجبات أعضاء ھیئة التدریس فضال عن نشاطھ  ·
 العلمى و اإلجتماعى الملحوظ.

لدائمة التابعة للمجلي األعلى للجامعات أو اللجان و أن یكون قد تم ترقیتھ من اللجنة العلمیة ا
 الجھات التى یقرھا مجلس الجامعات الخاصة.

وطالب الدراسات  فى التدریس على مستوى طالب البكالوریوس خبرة  الخبرة والتدریب : )ب
 .و أن یكون قد إجتاز دورات تنمیة المھاراتالعلیا  والمشاركة فى البحوث المبتكرة 

  : الشخصیة )ج

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. ·

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع تغیر  ·
 الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم مع الغیر.
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٢ 

 لعضو ھیئة التدریس بدرجة أستاذ  بطاقة التوصیف الوظیفي .١١

 ضو ھیئة تدریس حاصل على درجة أستاذ بأحد األقسام العلمیة بالكلیةع : سم الوظیفةإ ١١/١

 : الوظیفةالھدف من  ١١/٢

 .المشاركة فى العملیة التعلیمیة و البحثیة بالقسم      

 : المھام والمسئولیات ١١/٣

 التفرغ للقیام بالدروس و المحاضرات و التمارین العملیة. )أ

واالشراف على  جراء البحوث و الدراسات المبتكرةالمساھمة فى تقدم العلوم التخصصیة بإ )ب
 .الرسائل العلمیة لطالب الماجستیر والدكتوراة

اإلشراف على ما یعده الطالب من البحوث واإلشراف على المعامل والمكتبات وتزویدھا بالكتب  )ج
 والمراجع.

 .الطالب نفوس في بثھا على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك )د

 .والریاضیة والثقافیة االجتماعیة شئونھم ورعایة بالطالب المباشر االتصال وتدعیم ترسیخ )ه

كل  عن تقریرا الكلیة عمید إلى وتقدیم والمعامل والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ )و
 .لحفظھ إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنھ من حادث

 إلى الجاریة والبحوث ونشرھا أجراھا التي والبحوث لميالع نشاطھ عن سنویًا تقریرا تقدیم )ز

 القسم. مجلس على للعرض المختص القسم رئیس مجلس

 فیھا. عضًوا یكون التي واللجان المجالس أعمال فى المشاركة )ح

 وللكلیة. للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال فى المشاركة )ط

 المحلى. المجتمع وتطویر تنمیة فى المشاركة )ي

 : تاإلتصاال ١١/٤

  :الخارجیةاإلتصاالت  ١١/٤/١

 .دارات المختلفة بالجامعةإلخرى واألتنمیة عالقات طیبة مع الزمالء فى الكلیات ا

  :الداخلیةاإلتصاالت  ١١/٤/٢

رعایة الطالب فى مرحلة البكالوریوس و المساھمة فى حل مشاكلھم ، التعاون مع الزمالء و توقیر 
 .اسات العلیا و توجیھھم و تحفیزھم و تنمیتھمأساتذتھ ، اإلشراف على طالب الدر
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٣ 

  : ظروف العمل ١١/٥

 العمل بالكلیة ، والقدرة على تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئة .

 : متطلبات شغل الوظیفة ١١/٦

 التعلیم : )أ

أن یكون قد شغل وظیفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على األقل فى الجامعة أو إحدى  ·
و فى معھد علمى مناظر، أو أن یكون قد مضت على حصولھ على درجة الجامعات األخرى أ

الدكتوراة مدة عشر سنوات على األقل بشرط أن یكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على األقل 
 على حصولھ على درجة البكالوریوس أو مایعادلھا.

عن نشاطھ  أن یكون ملتزما فى عملھ و مسلكھ منذ تعیینھ بواجبات أعضاء ھیئة التدریس فضال ·
 العلمى و اإلجتماعى الملحوظ.

أن یكون قد تم ترقیتھ من اللجنة العلمیة الدائمة التابعة للمجلي األعلى للجامعات أو اللجان و  ·
 الجھات التى یقرھا مجلس الجامعات الخاصة.

فى التدریس على مستوى طالب البكالوریوس  وطالب الدراسات خبرة  الخبرة والتدریب : )ب
و أن یكون قد إجتاز  وتحكیم الرسائل والبحوث العلمیة مشاركة فى البحوث المبتكرةالعلیا  وال

 .دورات تنمیة المھارات

 الشخصیة :  )ج

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. ·

، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع تغیر  یة عالیة وحماس ظاھر ألداء العملدافع ·
 إلتصال والتفاھم مع الغیر.الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على ا
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٤ 

 بالكلیة وحدة ضمان الجودةالتنفیذى للمدیر لبطاقة التوصیف الوظیفي  .١٢

 بالكلیة وحدة ضمان الجودةالتنفیذى لدیر الم : سم الوظیفةإ ١٢/١

 : الوظیفةالھدف من  ١٢/٢

 اإلشراف على تنفیذ سیاسة الجودةالتعلیمیة بالكلیة.

 : المھام والمسئولیات ١٢/٣

 .ق رسالتھا وأھدافھا اإلستراتیجیةدعم ومتابعة إدارة الكلیة لتحقی )أ

متابعة األنشطة األكادیمیة بالكلیة والتي تشمل متابعة وضع المعاییر األكادیمیة وتوصیف  )ب
ووضع خطط التحسین البرامج والمقررات الدراسیة وإعداد تقاریر البرامج والمقررات الدراسیة 

 .وآلیات تنفیذھا

ابعة ومراجعة التقاریر السنویة (التقییم ذیة للوحدة وآلیات تفعیلھا إلعداد ومتیتنف وضع خطة )ج
 .یة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد) للكلیة وفقاً لنماذج الھیئة القومالذاتي

متابعة تطبیق نظم تقییم األداء والتقویم الطالبي وقیاس الرضا وتطویرھا والتأكد من توعیة  )د
 .طرق التقییم المستجدة والحدیثةالتدریس على وتدریب أعضاء ھیئة 

تفعیل خطة العمل السنویة الموثقة والمعلنة من خالل اللجان الفنیة بھا لتحقیق رسالتھا وتنظیم  )ه
محاضرات التوعیة المتعلقة بنشر ثقافة الجودة ، والتطورات التي طرقت علیھا ، وذلك على 

 .الفئات المستھدفة یین ، وجمیعمستوى الطالب وأعضاء ھیئة التدریس ، واإلدار

 –مقییم خارجي قییم البرامج التعلیمیة من قبل (تفعیل آلیات المراجعة الداخلیة والخاریجیة لت )و
 .)أصحاب العمل وغیرھا –الخریجون  –طالب السنة النھائیة 

بناء قواعد البیانات الالزمة وإعداد بیانات وإحصائیات عن جمیع أنشطة الكلیة ، والموارد  )ز
البشریة ، واإلمكانیات المتاحة لكل برنامج ، والخدمات الطالبیة ، وأنشطة خدمة المجتمع ، 

 .راسات العلیا ، واألنشطة البحثیةوتنمیة البیئة ، والد

 : اإلتصاالت ١٢/٤

  :الخارجیةاإلتصاالت  ١٢/٤/١

 .بالجامعة تلفة ووحدة ضمان الجودةتنمیة عالقات طیبة مع األقسام األخرى و اإلدارات المخ

  الداخلیة:اإلتصاالت  ١٢/٤/٢

واألقسام و اإلشراف على المرؤوسین و توجیھھم و تحفیزھم وتنمیتھم ، التعاون مع كافة اإلدارات 
 .الوكالء وعمید الكلیة
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٥ 

  : ظروف العمل ١٢/٥

 .تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفاجئةبالكلیة ، والقدرة على بوحدة ضمان الجودة العمل 

 : طلبات شغل الوظیفةمت ١٢/٦

 .كتوراه فى أحد التخصصات الھندسیةدرجة الد التعلیم : )أ

خبرة ثالث سنوات على األقل فى الجودة وحاصل على دورات تدریبیة  الخبرة والتدریب : )ب
 .معتمدة فى الجودة

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع  الشخصیة : )ج
ع الغیر ولدیھ مھارة حسن الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم متغیر 

 .اإلدارة
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 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٦ 

 لعضو ھیئة تدریس معاون بدرجة مدرس مساعد بطاقة التوصیف الوظیفي .١٣

 عضو ھیئة تدریس معاون (بدرجة مدرس مساعد) بأحد األقسام العلمیة بالكلیة سم الوظیفة :إ ١٣/١

 : دف من الوظیفةالھ ١٣/٢

 .معاونة عضو ھیئة التدریس فى العملیة التعلیمیة و البحثیة بالقسم

 : المھام والمسئولیات ١٣/٣

 خالل من بھا یكلف التي األعمال من وغیرھا عملیة ودروس تمرینات من بھ یكلف بما القیام )أ

 .لھ القسم التابع

 .لدكتوراةا درجة على للحصول العلمي والبحث الدراسة في الجھد بذل )ب

 وللكلیة. لھ التابع للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال في المشاركة )ج

و الدراسات  المشروعاتاإلشراف على ما یعده الطالب من معاونة عضو ھیئة التدریس فى  )د
 .البحثیة و التدریب العملى الصیفى

 .الطالب نفوس في بثھا على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك )ه

 الفنیة  مشاركتھم فى برامج األنشطة الطالبیة و بالطالب المباشر تصالإلا وتدعیم رسیخت )و

 .والریاضیة والثقافیة

ً  عضو ھیئة التدریس المختص إلى وتقدیم والمعامل الدروس قاعات داخل النظام حفظ )ز  عن تقریرا

 .لحفظھ إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنھ من كل حادث

ً سنوی اً تقریر تقدیم )ح  القسم رئیس مجلس إلى تقدمھ فى البحث الخاص بدرجة الدكتوراة عن ا

 القسم. مجلس على للعرض المختص

 وللكلیة. للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال فى المشاركة )ط

 المحلى. المجتمع وتطویر تنمیةمعاونة أعضاء ھیئة التدریس فى برامج  )ي

 بالجامعة. التدریس ھیئة ضاءعالھیئة المعاونة أل قدرات تنمیة دورات تلقى )ك

 : مھام إضافیة یمكن القیام بھا ١٣/٣/١

 لكترونیةإلا النظم على والوظیفي العلمي النشاط عن المطلوبة البیانات و اإلحصائیات إعداد ·

 بالجامعة.

 بالكلیة.المعامل  تطویر مشروعات في المشاركة ·

 في أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة. المشاركة ·



 دلیل التوصیف الوظیفي   
  

 وحدة ضمان الجوده                                                                                                          ةكلیة الھندس

 

                                  

 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٧ 

 : صاالتاإلت ١٣/٤

  :الخارجیةاإلتصاالت  ١٣/٤/١

 .دارات المختلفة بالجامعةإلخرى واألتنمیة عالقات طیبة مع الزمالء فى الكلیات ا

 : الداخلیةاإلتصاالت  ١٣/٤/٢

 .و المشاركة فى األنشطة الطالبیةرعایة الطالب 

  : ظروف العمل ١٣/٥

 .مفاجئة تحمل ضغوط عالیة ، ومخاطرالعمل بالكلیة ، والقدرة على 

 : شغل الوظیفةو شروط متطلبات  ١٣/٦

  التعلیم : )أ

 مقامھا.ن یكون حاصل على تقدیر جید على األقل فى مادة التخصص أو ما یقوم أ ·

أو ما یعادلھا فى التخصص من إحدى الجامعات المصریة أو من جامعة أو  الماجستیردرجة  ·
أحكام امعات معادلة لذلك مع مراعاة ھیئة علمیة أجنبیة على درجة یعتبرھا المجلس األعلى للج

 القوانین و اللوائح المعمول بھا و ذلك فى تخصص یؤھلھ لشغل الوظیفة. 

على مستوى طالب  العمل بالھیئة المعاونة بدرجة معیدفى خبرة  الخبرة والتدریب : )ب
 .البكالوریوس و أن یكون قد إجتاز دورات تنمیة المھارات

  الشخصیة : )ج

 سیرة حسن السمعة.أن یكون محمود ال ·

، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع تغیر  ة عالیة وحماس ظاھر ألداء العملدافعی ·
 الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم مع الغیر .

بنجاح المقابلة الشخصیة و التقییم النوعى أمام لجنة برئاسة عمید الكلیة و عضویة  أن یجتاز ·
 اء ھیئة التدریس بالكلیة یعینھما رئیس الجامعة سنویا بعد أخذ رأى مجلس الكلیة.اثنین من أعض

بنجاح المقابلة الشخصیة و التقییم النوعى أمام لجنة الجامعة المركزیة برئاسة نائب  أن یجتاز ·
رئیس الجامعة للدراسات العلیا و البحوث أو من ینوب عنھ فى حالة غیابھ و عضویة أمین عام 

و یجوز لرئیس الجامعة إضافة عضو آخر للجنة عند الضرورة. و یراعى وضع  الجامعة.
لجنة فى الملف الخاص بالتقدم و  نتیجتى المقابلتین فى النموذجین المعدین لذلك بعد إعتماد كل

 عتبار ذلك أحد مسوغاتالتعیین األساسیة.إ

تة أشھر فى الكلیة المرشح فى الجامعة فترة إنتداب ال تقل عن س ةأن یقضى قبل تعیینھ ألول مر ·
 من مرتب الوظیفة المرشح لھا.  %٨٠للتعیین فیھا، و یصرف لھ خالل تلك الفترة ما یكافىء 



 دلیل التوصیف الوظیفي   
  

 وحدة ضمان الجوده                                                                                                          ةكلیة الھندس

 

                                  

 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٨ 

 لعضو ھیئة تدریس معاون بدرجة معید بطاقة التوصیف الوظیفي .١٤

 ) بأحد األقسام العلمیة بالكلیةمعیدعضو ھیئة تدریس معاون (بدرجة  : سم الوظیفةإ ١٤/١

 : من الوظیفة الھدف ١٤/٢

 .معاونة عضو ھیئة التدریس فى العملیة التعلیمیة و البحثیة بالقسم

 : المھام والمسئولیات ١٤/٣

 خالل من بھا یكلف التي األعمال من وغیرھا عملیة ودروس تمرینات من بھ یكلف بما القیام )أ

 .لھ القسم التابع

 .اجستیرالم درجة على للحصول العلمي والبحث الدراسة في الجھد بذل )ب

 وللكلیة. لھ التابع للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال في المشاركة )ج

معاونة عضو ھیئة التدریس فى اإلشراف على ما یعده الطالب من المشروعات و الدراسات  )د
 البحثیة و التدریب العملى الصیفى.

 .الطالب نفوس في بثھا على والعمل األصیلة الجامعیة والقیم بالتقالید التمسك )ه

 الفنیة  و مشاركتھم فى برامج األنشطة الطالبیة بالطالب المباشر اإلتصال وتدعیم یخترس )و

 .والریاضیة والثقافیة

 عن تقریرا عضو ھیئة التدریس المختص إلى وتقدیم والمعامل الدروس قاعات داخل النظام حفظ )ز

 .لحفظھ إجراءات من اتخذ وما بالنظام اإلخالل شأنھ من كل حادث

 القسم رئیس مجلس إلى الماجستیرتقدمھ فى البحث الخاص بدرجة  عن نویًاس تقریرا تقدیم )ح

 القسم. مجلس على للعرض المختص

 وللكلیة. للقسم العلمیة المؤتمرات أعمال فى المشاركة )ط

 المحلى. المجتمع وتطویر معاونة أعضاء ھیئة التدریس فى برامج تنمیة )ي

 بالجامعة. التدریس ھیئة عضاءالھیئة المعاونة أل قدرات تنمیة دورات تلقى )ك

 : مھام إضافیة یمكن القیام بھا ١٤/٣/١

 كترونیةإللا النظم على والوظیفي العلمي النشاط عن المطلوبة البیانات و اإلحصائیات إعداد ·

 بالجامعة.

 بالكلیة. المعامل تطویر مشروعات في المشاركة ·

 في أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة. المشاركة ·



 دلیل التوصیف الوظیفي   
  

 وحدة ضمان الجوده                                                                                                          ةكلیة الھندس

 

                                  

 ٢٠١٥           وحدة ضمان الجودة
٢٩ 

 :تاإلتصاال ١٤/١

 الخارجیة: اإلتصاالت  ١٤/٤/١

 .دارات المختلفة بالجامعةإلخرى واألتنمیة عالقات طیبة مع الزمالء فى الكلیات ا

 الداخلیة: اإلتصاالت  ١٤/٤/٢

 .رعایة الطالب و المشاركة فى األنشطة الطالبیة

  : ظروف العمل ١٤/٤/٣

 .اجئةحمل ضغوط عالیة ، ومخاطر مفالعمل بالكلیة ، والقدرة على ت

 : الوظیفةشغل و شروط متطلبات  ١-١٤

  التعلیم : )أ

 أن یكون حاصل على تقدیر جید جدا على األقل فى التقدیر التراكمى فى الدرجة الجامعیة األولى. ·

 ان یكون حاصل على تقدیر جید على األقل فى مادة التخصص أو ما یقوم مقامھا.  ·

درجة معید على مستوى طالب فى العمل بالھیئة المعاونة بخبرة  : الخبرة والتدریب )ب
 .البكالوریوس و أن یكون قد إجتاز دورات تنمیة المھارات

  الشخصیة : )ج

 أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. ·

دافعیة عالیة وحماس ظاھر ألداء العمل  ، شخصیة متوازنة ، قدرة على التكیف مع تغیر  ·
 الغیر .الظروف اإلجتماعیة ، قدرة عالیة على اإلتصال والتفاھم مع 

بنجاح المقابلة الشخصیة و التقییم النوعى أمام لجنة برئاسة عمید الكلیة و عضویة  أن یجتاز ·
 ً  بعد أخذ رأى مجلس الكلیة. اثنین من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة یعینھما رئیس الجامعة سنویا

برئاسة نائب یة الجامعة المركز بنجاح المقابلة الشخصیة و التقییم النوعى أمام لجنة أن یجتاز ·
رئیس الجامعة للدراسات العلیا و البحوث أو من ینوب عنھ فى حالة غیابھ و عضویة أمین عام 

و یراعى وضع  .الجامعة. و یجوز لرئیس الجامعة إضافة عضو آخر للجنة عند الضرورة
قدم و نتیجتى المقابلتین فى النموذجین المعدین لذلك بعد إعتماد كل لجنة فى الملف الخاص بالت

 التعیین األساسیة. اعتبار ذلك أحد مسوغات

أن یقضى قبل تعیینھ ألول مره فى الجامعة فترة إنتداب ال تقل عن ستة أشھر فى الكلیة المرشح  ·
 من مرتب الوظیفة المرشح لھا.  %٨٠للتعیین فیھا، و یصرف لھ خالل تلك الفترة ما یكافىء 

 


