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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  اوال : التوظيف الوظيفي للهيكل االكاديمي بكلية طب األسنان
 

 كلية طب األسنان: عميد الوظيفي       المسمى

دارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها الوظيفة :  من الرئيسي الغرض بتصريف أمور الكلية وا 
 مجلس 

 الجامعة ومجلس الكلية                                  
 إداريالفئة                          : 

 رئيس الجامعة    :التبعية          الرئيس المباشر الفني
  رئيس الجامعةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 .لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئة التدريس في مجال كليتهصالت متسعة مع الجامعات ااألخرى        :  الوظائف مع العالقة

 .جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليةاألفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم : 

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

دارة شئونها العلمية واإلدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة  يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وا 
مول بها و يتولى علي األخص :ومجلس الكلية وفقًا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المع  

 تعليمية والعلمية في الكلية ومتابعة تنفيذها .اإلشراف علي إعداد الخطة ال -1

 التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية . -2

تقدددديم اإلاتراحدددات بشدددأن إسدددتكمال حاجدددة الكليدددة مدددن هيئدددات التددددريس والفنيدددين والفئدددات المسددداعدة األخدددر  والمنشددد ت  -3
 والتجهيزات واألدوات وغيرها.

بددالع رئدديس الجامعددة عددن كددل مددا مددن شددأنه المسدداس مراابددة سددير الدارسددة و  -4 اإلمتحانددات وحفددن الننددام داخددل الكليددة وا 
 بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلي أحد أعضاء هيئة التدريس .

 اإلشراف علي العاملين باألجهزة اإلدارية بالكلية ومراابة أعمالهم . -5

بالغها إلي رئيس ا -6  لجامعة خالل ثمانية أيام من تاريخ صدورها . تنفيذ اللوائح وارارات مجلس الكلية وا 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

إعددداد تقريددر فددي نهايددة كددل عددام جددامعي عددن شددئون الكليددة العلميددة والتعليميددة واإلداريددة والماليددة ويتضددمن هددذا التقريددر  -7

عرضددًا ألوجدده نشدداط الكليددة ومسددتوي أداء العمددل بهددا وشددئون الدراسددة    و اإلمتحانددات ونتائجهددا وبيددان العقبددات التددي 

ويعددرت هددذا التقريددر علددي مجلددس الكليددة إلبددداء الددرأي بشددأنه  اعترضددت التنفيددذ وعددرت المقترحددات بددالحلول المالئمددة

 ليعرت علي مجلس الجامعة .      

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

 دكتوراه في طب وجراحة الفم واألسنانالعلمي :  المؤهل

 حاصل علي درجة األستاذية لمدة ثالث سنوات علي األال الخبرة.-1         

خبرة إدارية في العمل األكاديمي . -2           

 خبرة في التدريس واألبحاث .-3       

التدريس في مجال كليته .  لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئةصالت متسعة مع الجامعات ا -4           

لها وزنها . عضوية الهيئات العلمية الدولية والتحكيم في المجالت العلمية العالمية ميزة إضافية  -5          

يفضل من له خبرة إكلينيكية عامة أو خاصة في الفروع المتقدمة من طب األسنان .  -6          

 

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري  التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية  – العمل بننام وا 

       والعاملين بالكلية                  
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 كلية طب األسنانبالكلية لشئون التعليم والطالب  وكيل:  الوظيفي         المسمى

    تصريف شئون الطالب في الكلية واإلشراف علي إعداد الجداول الدراسية والمحاضرات الوظيفة :  من الرئيسي الغرض

 والدروس العملية والتدريب العملي للطالب .                                

 إداريالفئة                          : 
 عميد الكلية    :التبعية          الرئيس المباشر الفني

 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  
لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئة التدريس في مجال صالت متسعة مع الجامعات ااألخرى             :  الوظائف مع العالقة
 .كليته

 والعمال .إدارات شئون التعليم والطالب والمونفين :      األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم 

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

تصددريف شددئون الطددالب فددي الكليددة واإلشددراف علددي إعددداد الجددداول الدراسددية والمحاضددرات والدددروس العمليددة والتدددريب  -1

 العملي للطالب .

الكليدة دراسة مقترحدات األاسدام فدي شدأن النددب للتددريس و اإلمتحاندات مدن خدارت الكليدة توطئدة لعرضدها علدي مجلدس  -2

اتراح تشكيل لجان الكنترول. عداد جداول اإلمتحانات وا   وا 

 اإلشراف علي رعاية الشئون الرياضية واإلجتماعية للطالب . -3

 اإلشراف علي متابعة تدريس المقررات اإلختيارية والحرة في الكلية . -4

 اإلشراف علي شئون الطالب الوافدين . -5

 كلية فيما يخصه . إعداد ما يعرت علي المؤتمر العلمي السنوي لل -6
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

 دكتوراه في طب وجراحة الفم واألسنانالعلمي :  المؤهل

 حاصل علي درجة األستاذية لمدة ثالث سنوات علي األال الخبرة.-1         

خبرة إدارية في العمل األكاديمي . -2           

 التدريس واألبحاث .خبرة في -3       

التدريس في مجال كليته .  لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئةصالت متسعة مع الجامعات ا -4           

دارية خصوصًا بشئون الطالب واإلمتحانات وأعمال الكنترول وأعمال المجالس المختلفة -5 .خبرة أكاديمية وعلمية وا   

   

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري  التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية  – العمل بننام وا 

 والعاملين بالكلية                  
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 

 تطوير البرامج والمقررات الدراسيةلجنة 
 

 تطوير البرامج والمقررات الدراسيةجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

تقديم الدعم الفني العداد توصيف و تقارير البرامج و المقررات بما يحقق المعايير االكاديميه  •

 المرجعية.

 دها.التاكد من المراجعة  االكاديميه للبرامج و المقررات داخليا و خارجيا و توثيقها و اعتما •

متابعه  اعداد وتنفيذ خطط تحسين المقررات و من ثم دمجها بخطه تحسين البرنامج و التاكد من  •

 دمجها بخطط المؤسسه سنويا.

 اعداد االليات المناسبه لتطوير المناهج و اللوائح الدراسيه بما يتفق مع رساله الكليه و اهدافها. •

 تواكب متطلبات سوق العمل. اقتراح و اعداد البرامج االكاديميه الجديده التى •

اقتراح اوجه تطوير الخطط الدراسيه لالقسام العلمية و تحديثها دوريا بحيث تكون مواكبه للتطور  •

 العلمى ومتطلبات سوق العمل.

التنسيق مع االقسام العلمية لوضع تصور لشكل التعليم الذاتى و اكساب الطالب مهارات الرياده و  •

 التوظيف
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 اإلرشاد األكاديمىلجنة 

 

 اإلرشاد األكاديمىجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 تشجيع الطالب على المشاركة فى االنشطة الطالبية وتنظيمها و االشراف على تنفيذها. •

تنويع االنشطة الطالبية التى تزيد من مدارك الطالب و تبنى شخصيتهم واعداد انتخابات االتحاد  •

 الطالبي تحت رعاية وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب .

 تكوين اللجان مع تنظيم اسلوب االستفاده من طاقات ومهارات الطالب . •

تنظيماالنشطة الطالبية الرياضية و تكوين الفرق الرياضية واقامة المباريات و المسابقات بهدف تنمية  •

 لخاصة بالطالب.المواهب .الرياضية و استحداث بعض الرياضيات ا

تنظيم االنشطة االجتماعيةو الرحالت  المختلفة بهدف تنمية الروابط االجتماعية وبث روح التعاون بين  •

 الطالب .

تنظيم االنشطة العلمية و التكنولوجية المختلفة بهدف تنمية القدرات العلمية و التكنولوجية ونشر  •

 المعرفة.

 لمواهب .تنظيم االنشطة الفنية المختلفة البراز ا •

 تنظيم االنشطة الثقافية و االعالمية لنشر الوعي . •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

يقوم رئيس لجنة االنشطة الطالبية بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء مختلف لجان االنشطة الطالبية  •

 الخامسة من رياضي و ثقافى وعلمي و اجتماعي ورحالت.

نشطة الطالبية فى نهاية كل فصل يقوم رئيس لجنة االنشطة الطالبية بتقديم تقرير مفصل عن مجمل اال •

 دراسي الى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب مدعما بالصور.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة برنامج التدريب الصيفي

 
 مهام لجنة برنامج التدريب الصيفي

 تتلخص مهام لجنة برنامج التدريب الصيفي فى االتي:

 التخصصات لخدمة الطالب الملتحقين بالتدريب.توفير هيئة معاونة من جميع  •

 العيادات المستخدمة للتدريب الصيفى. وتجهيزتحديد  •

 توفير الملفات المستخدمة لتوثيق ومتابعة الخطوات العالجية. •

 توفير حاالت مشخصة مسبقاً توفى جميع االحتياجات االكلينيكية. •

 توزيع الحاالت المستجدة تبعاً الحتياجات الطلبة. •

 بعة  توثيق الخطوات العالجية من قبل الهيئة المشرفة على التدريب.متا •

 تقييم مدى االستفادة العلمية من قبل الطالب المشاركين بالتدريب. •

 تقييم اداء الهيئة العاونة ومدى اسهامها في االستفادة من برنامج التدريب. •

 و هيئة معاونة.مناقشة زيادة اعداد الطلبة المشاركة وتوفير ما يلزم من عيادات  •

 تقييم توثيق الخطوات العالجية من ِقبل الهيئة المعاونة المشرفة على البرنامج التدريبي. •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 الجداول الدراسية واالمتحاناتلجنة 

 الجداول الدراسية واالمتحاناتالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

دراسي لجميع المستويات وفق المعايير إعداد الجداول الدراسية ومراجعتها لكل فصل  •

 المحددة التي يتم وضعها من قبل وكالة الكلية للشؤون التعليمة واألكاديمية بالكلية.

 وضع جداول االختبارات النهائية بالكلية. •

 وضع جداول المعامل بالكلية. •

والكشف عن التعارض في الجدول  بمتطلبها حسب الخطة التابعة لها ربط المادة •

 سي.الدرا

 من أساتذة األقسام. البالتي يتم تدريسها للط موادحول ال البالتنسيق مع شؤون الط •

 التي يتم تدريسها. مواداألقسام حول إعداد الجدول الدراسي وال يالتنسيق مع منسق •

 التنسيق مع الكليات األخرى والتي تقوم الكلية بتدريس بعض مقرراتها. •

راسية والمتطلبات السابقة وأنظمة الجداول المعمول التأكد من مطابقة الجداول للخطط الد •

 بها.

 المراجعة النهائية للجداول وكذلك المجموعات بعد إدخالها في النظام •

تنسيق االجتماعات الخاصة بالجداول الدراسية مع وكيل الكلية للشؤون التعليمية  •

 الجداول بأقسام الكلية. يواألكاديمية ومنسق
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

الكلية للشؤون التعليمية واألكاديمية ورؤساء األقسام بنسخ من تزويد العميد ووكيل  •

الجداول ويتضمن ذلك أعداد الطالب المسموح تسجليهم في كل مقرر، وموعد المقرر، 

 ورقم المبني، ورقم القاعة الدراسية، وعدد الساعات المعتمدة، سعة القاعة

 يرات التي قد تتم في الجداول.حل المشاكل التي قد تظهر أثناء الدراسة، واالحتفاظ بالتغ •

 الكليات لعمل التعديالت والمقترحات على الجداول الءاألقسام ووك ؤساءالتنسيق مع ر •

 المشاركة بأعمال لجنة اإلشراف على سير االمتحانات النهائية بالكلية. •

متابعة تحميل جداول االمتحانات النهائية بأرقام القاعات على روابط الكليات بموقع  •

 الجامعة
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  طب األسنان ةكلي
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 لجنة متابعة االمتحانات و الكنترول 

  بلجنة متابعة االمتحانات و الكنترول الخاصةالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 تحديد االحتياجات الضرورية العمال االمتحانات و الكنترول •

 المشاركة في اعداد جدول االمتحان لمنع وجود تعارض في المواعيد و المواد •

 المرور في اللجان للتأكد من االنضباط و سير اعمال االمتحانات •

 التأكد من وجود رئيس اللجنة و المراقبين في بداية االمتحان بوقت كافي •

 التأكد من اعداد االوراق وقت التسليم من الكنترول •

 التأكد من سير العمل بالكنترول •

 اعداد تقارير عن الكنترول •

 واصفاتمراجعة استيفاء الكنترول للم
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  طب األسنان ةكلي
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 الوافدينلجنة 
 

 الوافدينجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

فى كل سنة دراسية , متابعة الحاالت الدراسية لهم  االعداد واالحتفاظ ببيانات حالة للطالب الوافدين .1

 .وسداد الرسوم الخاصة بهم و التعرف على اوجه نشاطهم

 

االجتماع بشكل دورى للتعرف علي مشاكلهم الدراسية التى تواجهم و العمل على حلها مع المرشد  .2

 االكاديمي و اعضاء هيئة التدريس و الهيئة.

 

 التى تقدمها اداره الجامعة للطالب الوافدين )ملف الطالب الوافدين(.تعريف الطلبة بالخدمات  .3

 

متابعة الطالب الوافدين )طالب دول الحرب فيما يخص سداد الرسوم الدراسية بالتواصل مع اداره  .4

 الجامعة.

 

 اتخاذ االجراءات التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس شئون التعليم بشأن الطالب الوافدين. .5

 

 والرجوع اليها عند الحاجة. ساليب الدراسة المتبعة بجامعات العالمتوفير نظم وا .6
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  الشكاوى والمقترحاتلجنة 

 

 الشكاوى والمقترحاتالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 تقوم اللجنة بفتح صناديق المقترحات والشكاوى . •

 شكواهم .يجتمع رئيس اللجنة بصفة دورية مع الطالب لبحث  •

تقوم اللجنة بتصنيف الشكاوى وتوزيعها على المسئول عنها ) العضو المقدم فى حقة الشكوى ( للنظر  •

 فيها وكتابة اسبابها ومتابعة اتخاذ االجراءات التصحيحية لها او رفضها إذا كانت فى غير محلها .

كثر من تاريخها وحفظ الشكاوى تقوم اللجنة بإبالغ الشاكى كتابة بنتيجة شكواه فى خالل اسبوع على اال •

 وحلولها فى ملف خاص بهذا الشأن .

 تعرض اللجنة على عميد الكلية التقرير الشهرى للمقترحات والشكاوى واالجراءات التصحيحية . •

يعرض عميد الكلية التقرير الشهرى للمقترحات واالجراءات التصحيحية التى تمت فى مجلس الكلية  •

 اكل المعلقة واحضار صاجب الشكوى لمناقشته إذا لزم األمر .اليجاد اجراء تصحيحى للمش
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة متابعة طلبة االمتياز

 متابعة طلبة االمتيازجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 وضع خطة سنوية لتنظيم العمل بعيادة االمتياز . •

 متابعة سير العمل بداخل عيادة االمتياز . •

 التمريض ( . –مشرفين العيادة  –التواصل مع كافة األطراف المتعلقة بعيادة االمتياز ) مدير العيادات  •

 وضع خطة سنوية لالجتياجات التدريبية ألطباء االمتياز والمشرفين عليها . •

 عقد اجتماعات دورية وعمل تقرير دورى وعرضها على عميد الكلية . •

 باقى أقسام الكلية .حلقة الوصل بين عيادة االمتياز و •

 اجتماع مع مشرفين عيادة االمتياز وعرض مقترحاتهم والشكاوى الخاصة بهم . •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 األنشطة الطالبيةلجنة 

 األنشطة الطالبيةالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 تشجيع الطالب على المشاركة فى األنشطة الطالبية . •

الطالبية التى تزيد من مدارك الطالب وتبنى شخصياتهم اعداد انتخابات االتحاد الطالبى تنويع األنشطة  •

 تحت رعاية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .

 تكوين األسر مع تنظيم أسلوب االستفادة من طاقات ومهارات الطالب . •

ريات والمسابقات بهدف تنمية تنظيم األنشطة الطالبية الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المبا •

 المواهب الرياضية واستحداث بعض الرياضيات الخاصة بالطالبات .

تنظيم األنشطة اإلجتماعية والرحالت المختلفة بهدف الروابط االجتماعية وبث روح التعاون بين  •

 الطالب .

 تكنولوجية ونشر المعرفة .تنظيم األنشطة العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف تنمية القدرات العلمية وال •

 تنظيم األنشطة الفنية المختلفة إلبراز المواهب . •

 تنظيم األنشطة الثقافية واإلعالمية لنشر الوعى بقضايا الوطن ونشر ثقافة حقوق اإلنسان . •

يقوم رئيس لجنة األنشطة الطالبية بعقد إجتماعات دورية مع رؤساء مختلف لجان األنشطة الطالبية من  •

 قافى وعلمى وإجتماعى ورحالت .رياضى وث

يقوم رئيس كل لجنة من لجان األنشطة الطالبية بتقديم تقرير عن النشاط الذى اقامه بعد النشاط مباشرة  •

 مدعما بالصور .
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

يقوم رئيس كل لجنة األنشطة الطالبية بتقديم تقرير مفصل عن مجمل األنشطة الطالبية فى نهاية كل  •

 شئون التعليم والطالب مدعما بالصور .فصل دراسى إلى وكيل الكلية ل
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةجنة الخاصة بل الواجبات واالختصاصات الوظيفية

بحكم رئيس لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون  •

 وظيفته عضوا فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 أن يكون من بين االستاذة او االستاذة المساعدين العاملين بالكلية . •

 أن يكون لديه القدرة على االشراف والقيادة . •

 المشاركة فى حل المشكالت التى يعانى منها المجتمع المحيط . •

 احتياجات المجتمع . وضع خطة باألنشطة خالل العام تعتمد على •

 دعم االتصال مع كافة األطراف المجتمعية . •

 قياس رضا منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن أداء الكلية ومستوى خريجيها . •

 تحديد المتطلبات المجتمعية والبيئية . •

 تثقيف ( . –قوافل  –مخاطبة المستفيدين والتنسيق فى الممارسات الفعلية ) استشارات  •

القيام بدور فعال وميدانى فى خدمة المجتمع من خالل حمالت خدمة المجتمع والبيئة التى تنظمها  •

 لطالبها والتى تكسب الطالب مهارات خدمة المجتمع حتى يكونوا مؤهلين للقيام بها بعد التخرج .

 حفيز الطالب على المشاركة فى خدمة المجتمع .ت •

 إعداد النشرات والمطويات الخاصة بخدمة المجتمع . •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة إدارة األزمات والكوارث

 إدارة األزمات والكوارثجنة الخاصة بل الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 وضع نظام لمتابعة االزمات والكوارث . •

 األزمات والكوارث .تكوين فريق عمل إلدارة  •

 عمل قاعدة بيانات للسادة القائمين على إدارة الكوارث واالزمات . •

 وضع آلية لتحديد االحتياجات التدريبية إلدارة األزمات والكوارث . •

 عمل التقارير الخاصة باللجنة . •

 توزيع المهام على أعضاء اللجنة . •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 لجنة متابعة الخريجين

 متابعة الخريجينالخاصة بلجنة  ات الوظيفيةالواجبات واالختصاص

 

 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين مع إيجاد آلية وقناة لالتصال والتواصل معهم. •

  الخريجين للتحفيز على إليجاد صلة وثيقة بين الخريج والكليةبيانات تفعيل وتحديث دوري لقاعدة  •

دورات وندوات و ورش عمل من خالل العمل على إعالم وتنشيط الخريجين للمشاركة في  •

 برامج التعليم المستمر

   إقامة يوم للخريجين بصفة سنوية  •

 دعوة الخريجين فى مناسبات الكلية وبرامج التطوير المستمر •

عمل البحوث والدراسات واالستقصاءات الخاصة بمتطلبات سوق العمل من الخريجين وذلك فيما  •

التخصصات، وكذلك جودة وكفاءة الخريجين ومستوى المهارات يتعلق باألعداد المطلوبة من مختلف 

 المطلوبة

فتح قنوات اتصال بين الكلية وأصحاب المنشآت والهيئات المحيطة لمعرفة احتياجاتهم من  •

 الخريجين
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 العيادات ومكافحة العدوى لجنة

 العدوىالعيادات ومكافحة  الخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

منع انتقال العدوى بين األطباء وهيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والتمريض والعمال  •

 من جهة وبين المرضى .

اإلشراف على تطبيق االحتياطات القياسية لمكافحة العدوى فى جميع العيادات وغرف العمليات  •

 الصغرى والكبرى بالكلية .

والطالب  –هيئة معاونة  –توعية القائميين بعالج المرضى سواء أعضاء هيئة تدريس  •

 باألساليب التى يجب اتباعها امنع انتقال االمراض إليهم أو منهم .

 توعية هيئة التمريض والعمال باألساليب التى يجب اتباعها لمكافحة العدوى . •

 دوى .التعريف والتطبيق لما هو جديد فى مجال مكافحة الع •

 وضع خطة لتطبيق وسائل مكافحة العدوى . •

 . امنة سنية معالجة تقديم ضمان •

 . السنية المعالجة انتهاء وبعد وأثناء قبل حدوثها الممكن اإلنتهاكات مراقبة •

 . وحازم جدي بشكل معها والتعامل االنتهاكات هذه تقويم •

 العدوى مكافحة وطرق وسائل عن محاضرات اعطاء •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث:   الوظيفي         المسمى

إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناًء علي إاتراحات مجالس األاسام الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 المتخصصة .  واللجان 

 إداريالفئة                          : 
 عميد الكلية    :التبعية          الرئيس المباشر الفني

 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  
 .لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئة التدريس في مجال كليتهصالت متسعة مع الجامعات ا:  األخرى          الوظائف مع العالقة

العليا والبحوث حسب خطة عاونيهم الذين يقومون بالدراسات أعضاء هيئة التدريس وم:    األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم 
 المهام والمسئوليات التفصيلية:  .الكلية

 إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناًء علي إاتراحات مجالس األاسام واللجان المتخصصة . -1

 متابعة تنفيذ هذه الخطة في األاسام المختلفة بالكلية . -2

 العمل علي جذب مشاريع البحث للكلية وتننيم العمل الجماعي فيها .  -3

 اف علي شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن.  اإلشر  -4

 إاتراح تننيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العالاات الثقافية  الخارجية .   -5

 إعداد ما يعرت علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه . -6

 تبة و إاتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات العلمية . اإلشراف علي شئون المك -7

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 دكتوراه في طب وجراحة الفم واألسنانالعلمي :  المؤهل
 حاصل علي درجة األستاذية لمدة ثالث سنوات علي األال الخبرة.-1         
إدارية في العمل األكاديمي .خبرة  -2           
 خبرة في التدريس واألبحاث .-3       
التدريس في مجال كليته .  لمختلفة ومعرفة بأعضاء هيئةصالت متسعة مع الجامعات ا -4           

عداد الرسائل الجامعية واإلشرا -5        دارية خصوصًا في الدراسات العليا والبحوث وا  ف عليهاخبرة أكاديمية وعلمية وا   
 

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية    – العمل بننام وا 
 والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 الدراسات العليا والبحوثلجنة 
 

 الدراسات العليا والبحوثالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

دراسة وتحديد العقبات التي تواجه اجراء البحوث العلمية بالكلية وطرق حلها وتذليلها بالتنسيق مع  •

 الجهات ذات العالقة.

التنسيق مع منسقي األقسام العلمية المختلفة بالكلية لتحديد احتياجات القسم من التخصصات المختلفة من  •

 أعضاء هيئة التدريس وفنين معامل.

معمل ابحاث بالكلية وتجهيزه باألجهزة والكيماويات والمواد الضرورية الجراء العمل على تأسيس  •

 ابحاث بالتنسيق مع لجنة المعامل والتنسيق مع لجنة المعامل والتجهيزات.

اعداد وطباعة دليل لالبحاث يشمل جميع األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية وتوزيعه على  •

 عها في المجاالت المشتركة.الكليات االخرى للتعاون م

 توجيه وتوعية المبتعثين ببرنامج البعثات ومساعدتهم في تلبية متطلبات االبتعاث الخارجي. •

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية على البحث العلمي على المستوى الفردي والجماعي. •

 ة للجامعة والنشر فيها.حث أعضاء هيئة التدريس بالكلية على اإلطالع على المجلة العلمي •

 حفظ جميع أعمال اللجنة كالمحاضر وغيره وتزويد سعادة عميد الكلية بنسخة منها . •
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  األجهزة والمختبرات لجنة
 

 لوحدة ضمان الجودة األجهزة والمختبرات جنةالخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

الجامعة فى الكليات العملية من المواد المستهلكة واألجهزة وضع نظام ثابت بمعدل ما يستهلكه طالب  •

 المستديمة الشائعة اإلستعمال.

وضع برنامج طويل األمد لتدعيم المختبرات واألجهزة واألدوات بما يكفل رفع مستوى الدراسة  •

 العملية بالكليات.

وضع مشروع الموازنة والمواد الالزمة سنوياً على أن ينتهى ذلك قبل  وضع نظام لتوفير األجهزة  •

 بوقت كاف.

وضع نظام لحصر ما تحتوية المخازن من مواد وأجهزة ومتابعة اإلستهالك الشهرى منها ووضع  •

 نظام يكفل تحقيق التعاون بين مخازن الكليات المختلفة.

تحديد المواد واألجهزة التى يمكن الحصول عليها من السوق المحلية وتلك التى تشترى من الخارج  •

 حتى يمكن إتخاذ اإلجراءات للحصول عليها فى المواعيد المناسبة.

حصر األجهزة التى تستخدم فى كل كلية وتقرير مدى صالحيتها لإلستعمال ووضع نظام إلستكمالها  •

 وتحديد وتنظيم اإلستفادة بها.

 المختلفة.بين أقسام الكليات  وضع نظام إلستخدام األجهزة النادرة لتيسير إستعمالها  •

 تنظيم صيانة وإصالح األجهزة العلمية. •

 إعداد مشروع موازنة المعامل السنوية وتوزيعها على كليات الجامعة •

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

24 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 العلمي البحث المؤتمرات و أخالقيات لجنة

 العلمي البحث لجنة المؤتمرات و أخالقياتالخاصة بالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 الكلية في العلمي للبحث إستراتيجية الخطة مع يتوافق بما األسنان طب كلية ورسالة رؤية تحقيق •

 .ومتابعتها تنفيذها على والعمل

 .والمنطقة المجتمع إحتياجات مع يتوافق فيما بالكلية العلمي البحث أولويات تحديد •

 المحاضرين من حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء من الباحثين وتشجيع العلمي البحث دعم •

 . الطالب وكذلك والمعيدين

 .تطويرها على والعمل البحثية واألجهزة المعامل من التحتية البنية توفير على العمل •

 المجالت في وخاصة العلمي للنشر حكمهم في ومن التدريس هيئة أعضاء ومساعدة ودعم تحفيز •

 .المرموقة العلمية

 .والعالمية واإلقليمية المحلية والجامعات الجامعة في األخرى الكليات مع البحثي التعاون تشجيع •

 .الطلبة تخرج أبحاث من يعرض ما كل على اإلشراف •

 والتوصية العلمي البحث وأخالقيات لمعايير مطابقتها من والتأكد ومتابعتها العلمية البحوث مراجعة •

 ال التي للبحوث األخالقية الموافقة منح أو بالجامعة الحيوية لألخالقيات المحلية للجنة بإحالتها إما

 .المحلية للجنة رفعها تستدعي

 آخر تقديم من التدريس هيئة وأعضاء الطالب يتمكن حيث "العلمي البحث يوم" إقامة على اإلشراف •

 .األبحاث من له توصلوا ما

 العلم البحث مجال فى المتميزين الطلبة تكريم و البحثي التميز جائزة على اإلشراف •

 

 

 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

25 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم بيولوجيا الفم

  -:    معلومات خاصة بالوظيفة * 
 الفم بيولوجيا رئيس اسمالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 الفم بيولوجيا اسمالقسم                         :  -
 عميد الكلية :التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
س العمليدة وحلقدات النقدا  إعطداء المحاضدرات والددرو بتصدريف أمدور القسدم مدن الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 طب األسنان . الفم لكلية  بيولوجيا اسم لمقررات
 .التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسماألخرى             :  األقسام مع * العالقة

 بالقسم . فنيينأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وال:     األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم* 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 طب األسنان . الفم لكلية  بيولوجيا اسمإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في التدريس . -3

 . الفم بيولوجيا اسمام بأعمال التصحيح لمقررات القي -4

عالن نتيجة . -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
 

 
 
 
 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

26 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

  خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -

   ) اائم بأعمال رئيس القسم ( . أو مدرس : أستاذ أو أستاذ مساعدالمؤهالت                   -

إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -  

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :    أخري - األجهزة الفنية  معالتنسيق  – العمل بننام وا 
 بالكلية فيما يخص سياسة القسم.واإلدارية 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 

  -:    معلومات خاصة بالوظيفة * 
 الفم بيولوجياأستاذ بقسم الوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 الفم بيولوجيااسم القسم                         :  -
 رئيس القسم :التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
هسدتوباثولوجيا الفدم إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدررات  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 طب األسنان . لكلية 
 .التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسماألخرى             :  األقسام مع * العالقة

 بالقسم . فنيينأعضاء هيئة التدريس وال معاوني :    األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم* 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 طب األسنان . لكلية  الفم بيولوجيا إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 دريس .اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في الت -3

 .الفم بيولوجياالقيام بأعمال التصحيح لمقررات  -4

عالن نتيجة . -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات خبرة الخبرات األساسية للتعيين :  -
 في التخصص .

0بية منانرةجامعة أجن الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو من:   المؤهالت -  
إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -  
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :    أخري - نسيق مع األجهزة الفنية الت – العمل بننام وا 

 بالكلية فيما يخص سياسة القسم. واإلدارية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

 الفم بيولوجياأستاذ مساعد بقسم الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 الفم بيولوجيا اسمالقسم                         :  -
 
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 الفم بيولوجياإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات بقسم  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان .                                                
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:   األخرى           األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس والفنيين بالقسم . معاوني راف عليهم    :* األفراد الذين يقوم باإلش
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات بيولوجيا الفم لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في التدريس . -3

 بيولوجيا الفم.القيام بأعمال التصحيح لمقررات  -4

عالن نتيجة . -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(:

أن يكون اد مضت علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات علي الخبرات األساسية للتعيين :  -
 األال. 

: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو من جامعة المؤهالت                   - 
 أجنبية منانرة.

 بحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األالمهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

 الفم بيولوجياقسم بمدرس الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
الفدم لكليدة  بيولوجيداإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدررات  :      الوظيفة      من الرئيسي الغرض* 

 طب األسنان . 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى            :  األقسام مع * العالقة

 لقسم .أعضاء هيئة التدريس والفنيين با معاوني * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 الفم لكلية طب األسنان .  بيولوجياإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 التدريس .اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في  -3

 الفم. بيولوجياالقيام بأعمال التصحيح لمقررات  -4

عالن نتيجة .6 -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
 مؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: * ال

الخبرات األساسية للتعيين : -  
خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية .   -1    
أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان. -2    
إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله  منذ تعيينه بواجباته  -3  

 الونيفية    
                                                                                                                     

 : دكتوراه في هستوباثولوجيا الفمالمؤهالت   - 
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - فريق العمل القدرة علي ايادة أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

 الفم بيولوجياقسم بمدرس مساعد الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 الفم بيولوجيااسم القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
تددريبات العمليدة لطدالب المشداركة فدي تددريس الددروس العمليدة وحلقدات النقدا  والالوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 األسنان .كلية طب 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 المعيدين والفنيين بالقسم . * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 ات الضرورية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )المهار 
  خبرة عملية في التخصص       الخبرات األساسية للتعيين : -
ماجستير في هستوباثولوجيا الفم -1:المؤهالت     -  
 نلوريوس طب وجراحة الفم واألسنابكا -2                 
 إجراء األبحاث العلمية.المهارات :  - 

 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية فيما يخص سياسه القسم. – العمل بننام اإللمام : أخري    -
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

 الفم بيولوجياقسم بمعيد الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 الفم بيولوجيااسم القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه رئيس القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع أعضاء هيئة التدريس فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة
 الفنيين بالقسم . * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 
القيددام بمددا يعهددد إليدده رئدديس القسددم مددن التمرينددات والدددروس العمليددة وحلقددات النقددا  وسددواها مددن األعمددال تحددت إشددراف  -1

 أعضاء هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 قيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا . ال -3

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص . الخبرات األساسية للتعيين : -  
كالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان.ب :المؤهالت                  -       
 .القيام بالدراسات والبحوث العلمية:  المهارات                  -  
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم باثولوجيا الفم
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 رئيس اسم هستوباثولوجيا الفم        الوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
بتصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 لمقررات 
 هستوباثولوجيا الفم لكلية طب األسنان .                                              

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع العالقة* 
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات هستوباثولوجيا الفم لكلية طب األسنان .  -8

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -9

 اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في التدريس . -10

 ثولوجيا الفم .القيام بأعمال التصحيح لمقررات هستوبا -11

عالن نتيجة . -12  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -13

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -14
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 : * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(
 خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -

: أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .  المؤهالت                   -     
 

 لمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العالمهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 بالكلية فيما يخص سياسة القسم. ةواإلداري
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -:    معلومات خاصة بالوظيفة * 
 أستاذ بقسم هستوباثولوجيا الفمالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم :التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
هسدتوباثولوجيا الفدم إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدررات  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 طب األسنان . لكلية 
 .التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسماألخرى             :  األقسام مع العالقة* 
 بالقسم . فنيينأعضاء هيئة التدريس وال معاوني :    األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم* 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 طب األسنان . هستوباثولوجيا الفم لكلية  راتإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقر  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في التدريس . -3

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات هستوباثولوجيا الفم . -4

عالن نتيجة .القيام بأعمال الكنترول التي  -5  يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي خبرة الخبرات األساسية للتعيين :  -

 الجامعات في التخصص .
جامعة أجنبية منانرة. الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو من: المؤهالت       -      

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :    أخري -    األجهزة الفنية مع  التنسيق – العمل بننام وا 

 ية فيما يخص سياسة القسم.واإلدارية بالكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

39 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 أستاذ مساعد بقسم هستوباثولوجيا الفمالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدررات هسدتوباثولوجيا الفدم  :  الوظيفة          من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان . 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى            :  األقسام مع * العالقة

 ين بالقسم .أعضاء هيئة التدريس والفني معاوني * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات هستوباثولوجيا الفم لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 لتدريس .اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية المستخدمة في ا -3

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات هستوباثولوجيا الفم . -4

عالن نتيجة . -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد مضت علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات علي الخبرات األساسية للتعيين :  -

 األال. 
  أجنبية منانرة.: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو من جامعة المؤهالت  - 

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - األجهزة الفنية  مع التنسيق – العمل بننام وا 

 سياسة القسم.واإلدارية بالكلية فيما يخص 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -:    معلومات خاصة بالوظيفة * 
 مدرس بقسم هستوباثولوجيا الفمالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم :التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
هسدتوباثولوجيا الفدم إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدررات  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 األسنان .  طبلكلية 

 .التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسماألخرى             :  األقسام مع * العالقة
 بالقسم . ينفنيأعضاء هيئة التدريس وال معاوني :    األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم* 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 طب األسنان . هستوباثولوجيا الفم لكلية  إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 المستخدمة في التدريس .اإلشراف علي إعداد الشرائح العلمية والعينات المرضية  -3

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات هستوباثولوجيا الفم . -4

عالن نتيجة . -5  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -6

 تخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في ال -7
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
الخبرات األساسية للتعيين : -  
   خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1  
واألسنان.أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم  -2    
 بواجباتهأن يكون ملتزمًا في عمله  منذ تعيينه و المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا إذا كان من بين المدرسين المساعدين أ -3  

 الونيفية    
                                                                                                                    

 دكتوراه في هستوباثولوجيا الفم: المؤهالت   - 
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :    أخري - األجهزة الفنية  مع التنسيق – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 هستوباثولوجيا الفممدرس مساعد بقسم الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
تددريبات العمليدة لطدالب المشداركة فدي تددريس الددروس العمليدة وحلقدات النقدا  والالوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 األسنان .كلية طب 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 دين والفنيين بالقسم .المعي * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 الدرجات وكتابة كشوف الحضور .المشاركة في رصد  -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 ات الضرورية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )المهار 
     خبرة عملية في التخصص  الخبرات األساسية للتعيين : -
ماجستير في هستوباثولوجيا الفم -1:المؤهالت    -  
 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان   -2                 
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات :  -

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - األجهزة الفنية  مع التنسيق – العمل بننام وا 
 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

  معيد بقسم هستوباثولوجيا الفمالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم هستوباثولوجيا الفم        القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه رئيس القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع أعضاء هيئة التدريس فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة
 الفنيين بالقسم . * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    :

والمسئوليات التفصيلية: * المهام   
القيددام بمددا يعهددد إليدده رئدديس القسددم مددن التمرينددات والدددروس العمليددة وحلقددات النقددا  وسددواها مددن األعمددال تحددت إشددراف  -1

 أعضاء هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 مية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا . القيام بالدراسات والبحوث العل -3

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص . الخبرات األساسية للتعيين : -  
واألسنان.بكالوريوس طب وجراحة الفم  :المؤهالت    -       
 إجراء األبحاث العلمية:   المهارات    -
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم طب الفم وأمراض اللثة
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
           رئيس اسم طب الفم وأمرات اللثةالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  :          الوظيفرة  مرن الرئيسري الغررض* 

 لمقررات طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى           :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .  -1    

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 ال التصحيح لمقررات طب الفم وأمرات اللثة.                   القيام بأعم -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص  -6

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -
: أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .  المؤهالت      -  
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص :   المهارات    -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل : أخري         - األجهزة الفنية  التنسيق مع – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 أستاذ بقسم طب الفم وأمرات اللثةالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          :       القسم                    -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
النقدا  لمقدررات تصريف أمور القسم من إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات :  الوظيفة      من الرئيسي الغرض* 

 طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:  األخرى          األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ ( والفنيين بالقسم .: اد الذين يقوم باإلشراف عليهم  * األفر 
م والمسئوليات التفصيلية: * المها  

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .  -1    

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب الفم وأمرات اللثة.                    -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 العليا في التخصص . إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات -6

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات الخبرات األساسية للتعيين :  -

 في التخصص.
لمصرية أو من جامعة أجنبية منانرة : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات االمؤهالت       -     
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .:  المهارات       -   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري         -    ة التنسيق مع األجهز  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 أستاذ مساعد بقسم طب الفم وأمرات اللثة.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
اللثدة   إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب الفم وأمدرات : الوظيفة      من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:    األخرى       األقسام مع * العالقة

 درجة أستاذ مساعد ( والفنيين بالقسم . أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من:  راد الذين يقوم باإلشراف عليهم* األف
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .  -1    

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 ح لمقررات طب الفم وأمرات اللثة.                   القيام بأعمال التصحي -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات الخبرات األساسية للتعيين :  -

 في التخصص.
امعة أجنبية منانرة : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو من جالمؤهالت        -   
إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .:  المهارات        - .   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري           : -     التنسيق مع األجهزة  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                      
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

 مدرس بقسم طب الفم وأمرات اللثة.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
رات طب الفم وأمدرات اللثدة لمقر  إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا : الوظيفة        من الرئيسي الغرض* 

 طب األسنان .لكلية 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:  ألخرى         ا األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة مدرس( والفنيين بالقسم .: اد الذين يقوم باإلشراف عليهم  * األفر 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب الفم وأمرات اللثة لكلية طب األسنان .  -1    

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

             القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب الفم وأمرات اللثة.        -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

 

 

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
الخبرات األساسية للتعيين :  -  
 خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1
 وجراحة الفم واألسنان .أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب  -2
 بواجباته–منذ تعيينه  –ملتزمًا في عمله  إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون -3

 الونيفية .           
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

: دكتوراه في طب الفم وأمرات اللثةالمؤهالت         -     
العلمية .إجراء األبحاث :  المهارات         -     
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري           -    التنسيق مع األجهزة  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم. 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 مدرس مساعد بقسم طب الفم وأمرات اللثة.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
المشداركة فدي تددريس الددروس العمليدة وحلقدات النقدا  والتددريبات العمليدة لطدالب الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 كلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة مدرس مساعد( والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان .المشاركة في تدريس الدروس  -1     

 المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 راام السرية .المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واأل -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
خبرة عملية في التخصصالخبرات األساسية للتعيين :  -  

ماجستير في طب الفم وأمرات اللثة :المؤهالت          -                                                                       
                          بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان

إجراء األبحاث العلمية .:  المهارات          -     
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل : أخري             -    التنسيق مع األجهزة  – العمل بننام وا 

 0الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 معيد بقسم طب الفم وأمرات اللثة.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب الفم وأمرات اللثة          القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 لدروس العملية وحلقات النقا . القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات واالوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة
 ال يوجد* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 
العمليدة وحلقدات النقدا  وسدواها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء القيام بما يعهد إليه القسم مدن التمريندات والددروس  -1

 هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا .  -3

 

 ية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )المهارات الضرور 
تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص.الخبرات األساسية للتعيين :  -  
بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان                    :المؤهالت                   -  

. إجراء األبحاث العلميةالمهارات                :  -     
 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.  أخري                   : -   
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم العالج التحفظي و عالج الجذور و المواد الحيوية
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 العالت التحفني رئيس اسمالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 رئيس اسم العالت التحفنيالقسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
 

تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 
 العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان . لمقررات

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .اف عليهم    : * األفراد الذين يقوم باإلشر 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 )رالقيام بأعمال التصحيح لمقررات العالت التحفني )عالت جذو  -3

عالن نتيجة .القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مرااب -4  ة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 ات الضرورية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )المهار 
  واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .خبرة في التدريس الخبرات األساسية للتعيين :  -
: أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .    تالمؤهال -  

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

54 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * معلومات خاصة بالوظيفة     :
  التحفني )عالت جذور(أستاذ بقسم العالت الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم العالت التحفني القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .                                              
 اسة القسم.التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياألخرى             :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم )أال من درجة أستاذ (.* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .  -1

 يام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية .الق -2

 )رالقيام بأعمال التصحيح لمقررات العالت التحفني )عالت جذو  -3

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي  -6
 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات الخبرات األساسية للتعيين :  -

 في التخصص.
: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو من جامعة أجنبية منانرة المؤهالت           -    
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات            :  -  
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - دة فريق العملالقدرة علي ايا أخري               : -    التنسيق مع األجهزة   – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                                  
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * معلومات خاصة بالوظيفة     :
  التحفني )عالت جذور(أستاذ مساعد بقسم العالت الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم العالت التحفني القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .                                              
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 نيين بالقسم )أال من درجة أستاذ مساعد (.أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والف* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 )رالعالت التحفني )عالت جذو  القيام بأعمال التصحيح لمقررات -3

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6
 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد مضت علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات :  الخبرات األساسية للتعيين  -

   علي األال . 
من جامعة منانرة: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو المؤهالت          -       

إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات المهارات           :  -                                
العليا في التخصص.                                       

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري              : -    األجهزة   معالتنسيق  – العمل بننام وا 
 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                                  
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 * معلومات خاصة بالوظيفة     :
  ت التحفني )عالت جذور(مدرس بقسم العالالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم العالت التحفني القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .                                              
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 ب الدراسات العليا .المدرسين المساعدين والمعيدين وطال* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات العالت التحفني )عالت جذور( لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 )رالتحفني )عالت جذو القيام بأعمال التصحيح لمقررات العالت  -3

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6
 

 (: * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة
الخبرات األساسية للتعيين   : -  
خبرة تدريسية في احدي كليات الطب بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1   
أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة   الفم واألسنان .   -2   
منذ تعيينه  –إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه  -3 
بواجباته الونيفية.    –  
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دكتوراه في العالت التحفني : تالمؤهال -       
العليا في  إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراساتالمهارات  :  -                              

 التخصص.  
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري   : -    التنسيق مع األجهزة   – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                                  
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 * معلومات خاصة بالوظيفة     :

  مدرس مساعد بقسم العالت التحفني )عالت جذور(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم العالت التحفني القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
لتددريبات العمليدة لطدالب اركة فدي تددريس الددروس العمليدة وحلقدات النقدا  واالمشد :   الوظيفرة       مرن الرئيسري الغررض* 

 األسنان .كلية طب 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:  األخرى            األقسام مع * العالقة

 المعيدين والفنيين بالقسم* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 لتقارير العملية. المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية وا -2

 المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
خبرة عملية في التخصص ية للتعيين   : الخبرات األساس -    

ماجستير في أحد تخصصات العالت التحفني  -1المؤهالت       :  -     
     بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان -2                        

إجراء األبحاث العلمية.  :  المهارات   -                                
لمام الجيدة اإلدارية القدرات :  أخري -    فيما يخص سياسة القسم التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية – العمل بننام وا 
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 * معلومات خاصة بالوظيفة     :

  معيد بقسم العالت التحفني )عالت جذور(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم العالت التحفني القسم                         :  -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا .  الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة
  ال يوجد* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

 ئوليات التفصيلية: * المهام والمس
القيام بما يعهد إليه القسم مدن التمريندات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  وسدواها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء  -1

 هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا .  -3

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص.    الخبرات األساسية للتعيين   :  -  

الوريوس طب وجراحة الفم واألسنان بك المؤهالت      :  -                             
لمام الجيدة اإلدارية القدرات :         أخري   -   التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص   – العمل بننام وا 

 القسم. سياسة
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 قسم االستعاضة الصناعية الثابتة و المتحركة
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

          رئيس اسم اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 رئيس اسم اإلستعاضة الصناعيةالقسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
س العمليدة وحلقدات النقدا  تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددرو الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 ريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .أعضاء هيئة التد* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات  -1    

 المتحركة( لكلية طب األسنان . 

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(          -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 ائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرس -6

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -
رئيس القسم ( .  : أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال المؤهالت   -  
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص المهارات  :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري  : -    التنسيق مع األجهزة  الفنية واإلدارية  – العمل بننام وا 

 خص سياسة القسم.بالكلية فيما ي
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  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
          أستاذ بقسم اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم اإلستعاضة الصناعية القسم                         : -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طب األسنان .لمقررات 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 ال من درجة أستاذ ( .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم )أ* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات  -1    

 المتحركة( لكلية طب األسنان . 

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(          -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 علمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل ال -6

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات الخبرات األساسية للتعيين :  -

 في التخصص. 
احدي الجامعات المصرية أو من جامعة أجنبية منانرة .   : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من المؤهالت -     
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات   :  -   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : -     التنسيق مع األجهزة  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                                  
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-* معلومات خاصة بالوظيفة     :  
          أستاذ مساعد بقسم اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم اإلستعاضة الصناعية القسم                         : -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
إعطدداء المحاضددرات والدددروس العمليددة وحلقددات النقددا  لمقددررات اإلستعاضددة  الوظيفررة          : مررن الرئيسرري الغرررض* 

 الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:         األخرى    األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ مساعد ( والفنيين بالقسم  .: اد الذين يقوم باإلشراف عليهم   * األفر 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات  -1    

 المتحركة( لكلية طب األسنان . 

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(          -3    

عالن نتيجة . -4  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 ائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرس -6

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
                              أن يكون اد مضت علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات الخبرات األساسية للتعيين :  -

   علي األال.
الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصري: المؤهالت    -              

 أو من جامعة منانرة.                                             
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص.:  ت   المهارا -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري      - الفنية ة التنسيق مع األجهز  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

          )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(مدرس بقسم اإلستعاضة الصناعية الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم اإلستعاضة الصناعية القسم                         : -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
اإلستعاضة العملية وحلقات النقا  لمقررات  إعطاء المحاضرات والدروس الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 المدرسين المساعدين والمعيدين وطالب الدراسات العليا .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

ت الثابتة والتركيبات اإلستعاضة الصناعية )التركيبا إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات -1    

 لكلية طب األسنان . المتحركة( 

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(          -3    

عالن نتيجة .القيام بأعما -4  ل الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
الخبرات األساسية للتعيين :  -  
 خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية  -1   

 الفم واألسنان                     أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة  -2  
منذ  –ومسلكه  أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط -3        

          الونيفية.بواجباته  –تعيينه 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

   
 

                         : دكتوراه في التركيبات المتحركة                                      المؤهالت         -
إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص.:  المهارات              -   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل : أخري                  -  األجهزة  معالتنسيق  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسه القسم.                                 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :

          مدرس مساعد بقسم اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة(الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم اإلستعاضة الصناعية القسم                         : -
 : رئيس القسم التبعية          الرئيس المباشر الفني  -

  رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات  الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

 اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طب األسنان                                             
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:   األخرى           األقسام مع * العالقة

 دين والفنيين والعاملين  المعي* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1     

 المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور .المشاركة  -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

خبرة عملية في التخصص الخبرات األساسية للتعيين :  -  
                                                                ماجستير في التركيبات المتحركة -: المؤهالت            -
 بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان -                        
 إجراء األبحاث العلمية.المهارات            :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري               : -  األجهزة  معالتنسيق  – العمل بننام وا 

 الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسه القسم.                                 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
          المتحركة(معيد بقسم اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم اإلستعاضة الصناعية القسم                         : -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا  لمادة الوظيفة          : من الرئيسي الغرض* 

األسدنان  اإلستعاضة الصناعية )التركيبات الثابتة والتركيبات المتحركة( لكلية طدب                                            
. 

التعاون مع األاسام األخري والتنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية فيما :     األخرى          األقسام مع * العالقة
 يخص سياسة القسم.

 ال يوجد  * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

واها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقدات النقدا  وسد  -1

 هيئة التدريس . 

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا .  -3

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص.  الخبرات األساسية للتعيين :  -  
 : بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  المؤهالت  -
 إجراء األبحاث العلمية.المهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات أخري    : -  األجهزة الفنية واإلدارية بالكليةفيما يخص سياسة القسم. معالتنسيق  – العمل بننام وا 
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم جراحة الفم و الوجه و الفكين 
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  رئيس اسم جراحة الفم والفكيينالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  :          الوظيفرة  مرن الرئيسري الغررض* 

 لمقررات اسم جراحة الفم والفكيين لكلية طب األسنان . 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .:   * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم  
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير . -3

 رة الحاالت والكشف عليها في العيادات .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منان -4

 إجراء العمليات الجراحية حسب تخصصه.  -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 تخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في ال -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -

: أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .  المؤهالت                   -     

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - األجهزة الفنية  معالتنسيق  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 أستاذ بقسم جراحة الفم والفكيينالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 لمقررات اسم جراحة الفم والفكيين لكلية طب األسنان . 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 يئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ ( والفنيين بالقسم .أعضاء ه* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير . -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت والكشف عليها في العيادات . -4

 إجراء العمليات الجراحية حسب تخصصه.  -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
ل في احدي الجامعات في أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ لمدة خمس سنوات علي األاالخبرات األساسية للتعيين :  -

    .التخصص
 . جامعة أجنبية منانرة : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت  -
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - فريق العمل القدرة علي ايادة أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  أستاذ مساعد بقسم جراحة الفم والفكيينالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 اسم جراحة الفم والفكيين لكلية طب األسنان .  لمقررات
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ مساعد( والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 لنقا  لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير لكلية طب األسنان . إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات ا-1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية .-2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير .-3

 العيادات .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت والكشف عليها في -4

 إجراء العمليات الجراحية حسب تخصصه. -5

عالن نتيجة .-6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية .-7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .-8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 هارات الضرورية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )الم
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات في الخبرات األساسية للتعيين :  -

    .التخصص
 منانرة.جامعة أجنبية  : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت    -
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .: تالمهارا -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 مدرس بقسم جراحة الفم والفكيينالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  لمقدررات اسدم جراحدة الفدم الوظيفرة          :  مرن الرئيسري الغررض* 

 والفكيين لكلية طب األسنان .  
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 ين وطالب الدراسات العليا . المدرسين المساعدين والمعيد* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات جراحة الفم والفكيين والتخدير . -3

 رة الحاالت والكشف عليها في العيادات .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منان -4

 إجراء العمليات الجراحية حسب تخصصه.  -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 تخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في ال -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
الخبرات األساسية للتعيين :  -  
 خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1
 أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان . -2 
 –منذ تعيينه  –إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله  -3  

    بواجباته الونيفية .    
 جراحة الفم والفكيين والتخدير: دكتوراه في المؤهالت  - 
 إجراء األبحاث العلمية.المهارات :  - 

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري  : - واإلدارية  ةالتنسيق مع األجهزة الفني – العمل بننام وا 
 والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 مدرس مساعد بقسم جراحة الفم والفكيينالوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكلية  التبعية          الرئيس المباشر الفني -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
المشاركة في تدريس الددروس العمليدة وحلقدات النقدا  والتددريبات العمليدة لطدالب كليدة الوظيفة       :  من الرئيسي الغرض* 

 طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى           :  األقسام مع * العالقة

 المعيدين والفنيين. * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 اركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية. المش -2

 المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
خبرة عملية في التخص الخبرات األساسية للتعيين :  -     

  بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان   : ماجستير في جراحة الفم والفكيين والتخديرالمؤهالت               - 
 إجراء األبحاث العلمية.المهارات                  :  -

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري                    : - التنسيق مع  – العمل بننام وا 
 0األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -علومات خاصة بالوظيفة     :* م
 معيد بقسم جراحة الفم والفكيين.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم جراحة الفم والفكيين       القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا  الوظيفة        :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى           :  األقسام مع * العالقة
 ال يوجد * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

هد إليه القسم مدن التمريندات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  وسدواها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء القيام بما يع -1

 هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

  ليا .القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية الع -3

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
    تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص . الخبرات األساسية للتعيين :  -
: بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت                   -     

 إجراء األبحاث العلمية.المهارات                  :  -
 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية – العمل اإللمام بننام أخري                     : -
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم طب اسنان االطفال و صحة الفم و خدمة المجتمع
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  رئيس اسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال.القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصريف أمور القسم من إعطاء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  لمقدررات الوظيفة     :  من الرئيسي الغرض* 

 األسنان .طب أسنان األطفال لكلية طب 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى        :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 لكلية طب األسنان .  ا  لمقررات طب أسنان األطفالإعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النق -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب أسنان األطفال. -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عليها . -4

 ات المتخصصة .إجراء عمليات التقويم في العياد -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -
 : أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .    تالمؤهال -
 علمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث الالمهارات   :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :  أخري     - التنسيق بين األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  أستاذ بقسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال وطب المجتمع.القسم                         :  -
 عميد الكلية: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفالالوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان .                                            
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  قساماأل مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ ( والفنيين بالقسم .:   * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم   
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفال لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب أسنان األطفال. -3

 لكشف عليها .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات وا -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ لمدة خمس سنوات علي األال في احدي الجامعات في الخبرات األساسية للتعيين :  -

  التخصص.
 .    جامعة أجنبية منانرة : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت    -
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات    :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري   : - التنسيق مع األجهزة  الفنية  – العمل بننام وا 

 فيما يخص سياسة القسم. واإلدارية والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  أستاذ مساعد بقسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال.القسم                         :  -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفال  الوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان .                                             
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ مساعد ( والفنيين بالقسم .عليهم    :  * األفراد الذين يقوم باإلشراف
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفال وصحة الفم لكلية طب األسنان .  -1

 عملية والشفوية .القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية وال -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب أسنان األطفال. -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عليها . -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 شتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية .اإل -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
أن يكون اد مضي علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات علي الخبرات األساسية للتعيين :  -

  األال .                          
 جامعة أجنبية منانرة .    : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت -
 راف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشالمهارات :  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري  : - التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية  – العمل بننام وا 

 فيما يخص سياسة القسم. والعاملين بالكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

83 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  مدرس بقسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال.القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفالالوظيفة          :  من الرئيسي الغرض* 

 لكلية طب األسنان .                                              
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى             :  األقسام مع * العالقة

 المدرسين المساعدين والمعيدين وطالب الدراسات العليا . * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 ام والمسئوليات التفصيلية: * المه

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات طب أسنان األطفال لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات طب أسنان األطفال. -3

 انرة الحاالت في العيادات والكشف عليها .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في من -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 عليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات ال -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
الخبرات األساسية للتعيين : -  
 خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1 
 أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان . -2   
بواجباته  –منذ تعيينه  –إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله  -3  

 الونيفية .    
 : دكتوراه في طب أسنان األطفال و وصحة الفم.             المؤهالت  -   
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات  :  -   
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل :     أخري -    التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية – العمل بننام وا 

 فيما يخص سياسة القسم. والعاملين بالكلية
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  مدرس مساعد بقسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال.القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
لتدريبات العمليدة لطدالب كليدة المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  وا:  الوظيفة        من الرئيسي الغرض* 

 األسنان .طب 
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:   األخرى           األقسام مع * العالقة

 العاملين  المعيدين والفنيين و * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 المشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 لحضور .المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف ا -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
خبرة عملية في التخصصالخبرات األساسية للتعيين :  -  

: ماجستير في طب أسنان األطفال وصحة الفمالمؤهالت                   -                   
بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان                

 إجراء األبحاث العلمية.: المهارات                    -     
لمام الجيدة اإلدارية القدرات :أخري                       -     التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين  – العمل بننام وا 

 بالكلية فيما يخص سياسة القسم.
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
  معيد بقسم طب أسنان األطفال.الوظيفي              :  المسمى -
 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 طب أسنان األطفال.القسم                         :  -
 رئيس القسم: التبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا  الوظيفة        :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى           :  األقسام مع * العالقة
 ال يوجد  * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 
القيام بما يعهد إليه القسم مدن التمريندات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  وسدواها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء  -1

 هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجات العلمية العليا .القيام بالدراسات  -3     

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص. الخبرات األساسية للتعيين :  -  

جراحة الفم واألسنان.: بكالوريوس طب و المؤهالت                   -                      
إجراء األبحاث العلمية.المهارات                  :  -     
 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية فيما يخص سياسة القسم. أخري                     : -    
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 قسم تقويم األسنان
 

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
 رئيس اسم تقويم األسنانالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
تصدريف أمدور القسدم مدن إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  لمقدررات الوظيفة    :  من الرئيسي الغرض* 

 تقويم األسنان لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى        :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم: 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات تقويم األسنان لكلية طب األسنان .  -1

 .القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية  -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات تقويم األسنان             . -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عليها . -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 في ندوات ومؤتمرات الكلية . اإلشتراك -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  ع التخصص .خبرة في التدريس واألبحاث واإلشراف علي الرسائل الجامعية في فر الخبرات األساسية للتعيين :  -
: أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) اائم بأعمال رئيس القسم ( .  المؤهالت   -  
إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -  
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
              أستاذ بقسم تقويم األسنانالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
   تصريف أمور القسم من إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقدا  لمقدرراتالوظيفة      :  من الرئيسي الغرض* 

 تقويم األسنان لكلية طب األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:   األخرى         األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة أستاذ ( والفنيين بالقسم .* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم  : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات تقويم األسنان لكلية طب األسنان .  -1

 نرية والعملية والشفوية.القيام بأعمال اإلمتحانات الن -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات تقويم األسنان. -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عليها . -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
سنوات علي األال في احدي الجامعات في أن يكون اد شغل ونيفة أستاذ مساعد لمدة خمس الخبرات األساسية للتعيين :  -

 التخصص.
 جامعة أجنبية منانرة .    : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت  -

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل : أخري   - التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية  – العمل بننام وا 

 بالكلية فيما يخص سياسات القسم
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
              األسنانأستاذ مساعد بقسم تقويم الوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : عميد الكليةالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                    
إعطداء المحاضدرات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  لمقدررات تقدويم األسدنان لكليدة طدب :   ة الوظيفر مرن الرئيسي الغرض* 

 األسنان .
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.:   األخرى       األقسام مع * العالقة

 ونيهم )أال من درجة أستاذ مساعد( والفنيين بالقسم .أعضاء هيئة التدريس ومعا* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات تقويم األسنان لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية. -2

 يم األسنان.القيام بأعمال التصحيح لمقررات تقو  -3

 تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عليها . -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث  -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 
أن يكون اد مضت علي حصوله علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مدة خمس سنوات علي الخبرات األساسية للتعيين :  -

   األال . 
 جامعة أجنبية منانرة .    : الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات المصرية أو منالمؤهالت  -
 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .المهارات:  -
لمام الجيدة داريةاإل القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
             مدرس بقسم تقويم األسنانالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

 رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات تقويم األسنان لكلية طب الوظيفة      :  من الرئيسي الغرض* 

 األسنان .                                       
 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى         :  األقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أال من درجة مدرس( والفنيين بالقسم .ف عليهم  : * األفراد الذين يقوم باإلشرا
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء المحاضرات والدروس العملية وحلقات النقا  لمقررات تقويم األسنان لكلية طب األسنان .  -1

 القيام بأعمال اإلمتحانات الننرية والعملية والشفوية. -2

 القيام بأعمال التصحيح لمقررات تقويم األسنان. -3

 يها .تننيم العمل بالعيادات والمشاركة في منانرة الحاالت في العيادات والكشف عل -4

 إجراء عمليات التقويم في العيادات المتخصصة . -5

عالن نتيجة . -6  القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراابة ورصد وا 

 اإلشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -7

 إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -8
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: * المؤهالت )
 الخبرات األساسية للتعيين :  -
 خبرة تدريسية في احدي كليات طب األسنان بالجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات األجنبية . -1
 واألسنان .أن تكون اد مضت ست سنوات علي األال علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم  -2
 –منذ تعيينه  –إذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالجامعة يشترط أيضًا أن يكون ملتزمًا في عمله -3

 بواجبات الونيفية .
     

: دكتوراه في تقويم األسنانالمؤهالت  -    
 راسات العليا في التخصص .إجراء األبحاث العلمية واإلشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدالمهارات:  -
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري    : - التنسيق مع األجهزة الفنية  – العمل بننام وا 

 واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم
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 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
             مدرس مساعد بقسم تقويم األسنانالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب الوظيفة   :  من الرئيسي الغرض* 

 األسنان .                                     
 مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم. التعاوناألخرى      :  األقسام مع * العالقة

 المعيدين والفنيين والعاملين.  * األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم : 
 * المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 المشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقا  والتدريبات العملية لطالب كلية طب األسنان . -1

 مال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية. المشاركة في إمتحانات أع -2

 المشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 المشاركة في أعمال المراابة ومتابعة أوراق اإلجابة واألراام السرية . -4
 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه . -5

 
 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

 خبرة عملية في التخصص    الخبرات األساسية للتعيين :  -
: ماجستير في تقويم األسنانالمؤهالت    -    

بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان                                    
العلمية.إجراء األبحاث :    المهارات  -  
 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم. – العمل بننام اإللمام :    أخري    -
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  طب األسنان ةكلي
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  -* معلومات خاصة بالوظيفة     :
             معيد بقسم تقويم األسنانالوظيفي              :  المسمى -

 عضو هيئة تدريسالفئة                          :  -
 اسم تقويم األسنان القسم                         : -
 : رئيس القسمالتبعية          الرئيس المباشر الفني   -

  رئيس القسمالرئيس المباشر اإلداري:                    
  القيام بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقا .الوظيفة        :  من الرئيسي الغرض* 

 التعاون مع األاسام األخري فيما يخص سياسة القسم.األخرى           :  األقسام مع * العالقة
 ال يوجد* األفراد الذين يقوم باإلشراف عليهم    : 

: * المهام والمسئوليات التفصيلية  
القيام بما يعهد إليه القسم مدن التمريندات والددروس العمليدة وحلقدات النقدا  وسدواها مدن األعمدال تحدت إشدراف أعضداء  -1

 هيئة التدريس.

 القيام باألعمال األخر  التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم . -2

 رجات العلمية العليا .القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الد -3

 
 * المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

  تقدير جيد جدًا في المعدل التراكمي وجيد جدًا علي األال في فرع التخصص .الخبرات األساسية للتعيين :  -
:المؤهالت                   -  بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  

القيام بالدراسات والبحوث العلميةالمهارات                  :  -  
 التنسيق مع األجهزة الفنية واإلدارية بالكلية فيما يخص سياسات القسم – العمل بننام اإللمام أخري                     : -

                  
 

 
 
 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

97 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي
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 الوظيفي للهيكل اإلداري لكلية طب األسنانثانيا: التوظيف 
 

 بالكلية الجودة ضمان وحدة
 

 :بالكلية  الجودة ضمان وحدة مهام

 

 مجلس من وتوثيقها التنفيذية والخطط اإلستراتيجية أهدافها الوحدة، ورسالة رؤية صياغة •

 .الكلية •

 .الكلية مجلس من وتوثيقه للوحدة واإلداري التنظيمي الهيكل وضع •

 .الكلية بمجلس وتوثيقها األكاديمية األنشطة ليشمل بالكلية الداخلي الجودة ضمان نظام تفعيل •

 تقويم اجل من بالجامعة الجودة ضمان مركز قبل من المصممة البرامج لتطبيق آليات وضع •

 حددتها لتي المعايير ضوء في بالكلية األكاديمي و المؤسسي بشقيها الجودة ضمان و األداء

 .الكلية بمجلس وتوثيقها االعتماد و الجودة لضمان القومية اللجنة

 البرامج توصيف و األكاديمية المعايير وضع تشمل التي و بالكلية األكاديمية األنشطة متابعة •

 المخرجات أن من والتأكد الدراسية المقررات و البرامج تقارير و الدراسية المقررات و

 مع اإلستراتيجية وأهدافها الجامعة رسالة تحقق بالتالي و الكلية رسالة تحقق التعليمية

  .لها المحدد الزمني والتوقيت المطلوبة بالنماذج االلتزام •
 .معها التعامل أهمية كذلك و الطالب شكاوي تلقي نظام متابعة •

 و بصياغة للتعريف التدريس هيئة التدريبيةألعضاء االحتياجات على بناءا عمل ورش تقديم •

 الحديثة النظم استخدام و المقررات و البرامج تقرير و توصيف مثل الجودة متطلبات تطبيق

 .وغيرها التقييم و التعليم في

 والتوقيت المطلوبة بالنماذج والتزامها للكلية الذاتي للتقييم السنوية التقارير ومراجعة متابعة •

 .لها المحدد الزمني

 .الوحدة أنشطة في )االمتياز طالب( الطالبية المشاركة لتفعيل آلية وضع •
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 و التدريس هيئة أعضاء و الطالب مستوى على الجودة ثقافة لنشر عمل خطة وضع •

 .اإلداريين

 ذلك انعكاس مدى تقييم و تقاريره مراجعة و الدراسية للبرامج الخارجي المقيم ترشيح متابعة •

 .التعليمية العملية على

 .األقسام ومجالس الرئيسية اللجان و الكلية مجلس في الجودة قضايا مناقشة •

 .بالجامعة الجودة ضمان مركز مع العالقة توطيد •

 .فاروس بجامعة الجودة ضمان لمركز الوحدة نشاط عن سنوي والتقرير الذاتية الدراسة تقديم •

 التأكد و تطويرها و متابعتها و الطالب أداء تقييم ألساليب واضحة سياسة وضع مشاركة •

 الحديثة و المستجدة التقييم طرق علي التدريس هيئة أعضاء تدريب و توعية من
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  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 مدير وحدة ضمان الجودة 

 متطلبات شغل وظيفة مدير وحدة ضمان الجودة
 

 عضو هيئة التدريس عامل  •

 حاصل علي درجة الدكتوراه •

 سجله خالي من الجزاءات آو لفت النظر •

 حاصل علي دورات تدريبية في مجال نظم ضمان الجودة و االعتماد •

 لديه مهارات التواصل الفعال مع اآلخرين •

 لديه مهارات اإلدارة و القيادة •

 مشهود له بالمصداقية و االلتزام و العمل الجاد •

 

 

 :الجودة ضمان وحدة مدير مهام

 ذوي بالكلية التدريس هيئة أعضاء اختيار و للوحدة التنظيمي و االداري الهيكل تشكيل •

 .الوحدة اعضاء لجميع المهام تحديد و التطوير و الجودة ضمان مجال في الخبرة

 قرارات و اللوائح و القوانين إطار في اإلدارية و الفنية شئونها إدارة الوحدة مدير يتولي •

 بقضايا المتعلقة النواحي كافة في الجودة ضمان وحدة بتمثيل يقوم و الوحدة إدارة مجلس

 بقضايا يتعلق ما وكل بالكلية، الرئيسية واللجان الكلية مجلس في مشاركته خالل من الجودة

 .)المماثلة الخارجية الجهات -الجامعة( الكلية خارج الجودة

 .بالكلية الجودة بموضوعات يتعلق فيما المختلفة األقسام و الكلية إدارة بين التنسيق •

 .الجودة ضمان بوحدة العاملين علي إداريا و فنيا اإلشراف و بالوحدة اإلداريين مهام تحديد •
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 . الكلية بأقسام الجودة ضمان لمنسقي الدورية التقارير مراجعة •

 .الكلية مجلس أمام السنوي التقرير و الذاتية الدراسة عرض •

 .بالجامعة الجودة ضمان مركز إلي اإلدارة مجلس قرارات إبالغ •

 .وانضباطه النتظامه الالزمة اإلجراءات واتخاذ بالوحدة العمل أداء متابعة •

 .الكلية مجلس من العتمادها الوحدة إنجازات عن السنوي التقرير و تقاريرالدورية إعداد •

 بمركز الوحدات لمديري الدورية كاالجتماعات لها يدعي التي االجتماعات في الوحدة تمثيل •

 .الصلة ذات الهيئات و الجودة ضمان

 

 وحدة ضمان الجودة مدير نائب

 وحدة ضمان الجودة مدير نائبمتطلبات شغل وظيفة 

 عضو هيئة التدريس عامل  •

 حاصل علي درجة الدكتوراه •

 سجله خالي من الجزاءات آو لفت النظر •

 حاصل علي دورات تدريبية في مجال نظم ضمان الجودة و االعتماد •

 التواصل الفعال مع اآلخرينلديه مهارات  •

 لديه مهارات اإلدارة و القيادة •

 مشهود له بالمصداقية و االلتزام و العمل الجاد •
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 :الوحدة مدير نائب مهام

 .اختصاصاته و مهامه كافة في الوحدة مدير معاونة •

 .غيابه حالة في الوحدة مدير بأعمال القيام •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

102 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 الذاتيةإعداد الدراسة لجنة 

 

 عداد الدراسة الذاتيةإل التنفيذية جنةالخاصة بالل الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 على معيار كل تنفيذ لكيفية أوالطريقة المنهجية و واالستشارات التوجيهات إعطاء •

 والمؤسسة ، القسم الكلية، البرنامج، مستوى

 ( المبكرة المرحلة في )أسبوعيا دورية اجتماعات تنظيم •

 المعيار لجنة لرئيس التحسين خطة و المحرز التقدم عن تقرير إرسال •

 المعايير بنود تنفيذ أمام عقبات أو عوائق وجود أو امتثال عدم أي عن اإلبالغ •

  المعيار ألداء SWOT تحليل بعمل للقيام

 المعيار بتنفيذ المتعلقة النفقات لتغطية الميزانية خطة وضع •

 المعيار لهذا الرئيسية األداء مؤشرات وتحديد معين معيار لكل للجودة دليل تطوير •

 الجيدة الممارسات تطبيق لكيفية العمل سير خطة رسم •

 
 
 
 
 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

103 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي
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 لجنة التخطيط االستراتيجي
 

 

 التخطيط االستراتيجيالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 . لجامعةالخطة المراجعة الدورية للخطة االستراتيجية  •

 .التقييم المستمر للخطة االستراتيجية وتقديم اقتراحات تطويرها •

 .والخطط التنفيذية التابعة لها تحديد مستويات ومعدالت التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية •

 للكلية و اقسامها.إعداد تقارير المتابعة لألداء االستراتيجي  •

 .دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في الخطة االستراتيجية وإعداد التقارير الدورية عنها •

 .مراجعة وتقييم مؤشرات أداء الخطط االستراتيجية وإعداد تقارير دورية بذلك •

حصر المبادرات والمشاريع والتوجهات االستراتيجية وتصنيفها وتقييمها وترتيب أولوياتها وربطها  •

 .باألهداف االستراتيجية بالجامعة
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 وحدة ضمان الجودة

 لجنة منسقو الجودة باألقسام العلمية

 منسقو الجودة باألقسام العلميةجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 همزة الوصل وحلقة االتصال بين القسم المعنى ووحدة ضمان الجودة بالكلية. •

وفقلاً لخطلة العملل التلي  عقباتلالتطويرالعمل علي نشر ثقافة الجودة علي مستوي القسم ، والتعاملل ملع  •

 تقرها وحدة ضمان الجودة.

 يشارك في جميع األنشطة الخاصة بوحدة ضمان الجودة بالكلية والمهام المنوطة به. •

 صادرة منهم.يراجع ويتابع توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالقسم والتقارير ال •

متابعة عمل وتنفيذ الخطة التصحيحية لكلل فصلل دراسلى بالقسلم ملن خلالل تقلارير المقلرر والمراجلع  •

 الطالب. واستبياناتالخارجى 

 التدريبية بالقسم المعنى.  باالحتياجاتيتابع ويراجع خطة العمل الخاصة  •

 .مدير الوحدة الخاصة بالقسم مع البيانات قاعدة تحديث متابعة •

 . الدورية الجودة ضمان وحدة أنشطة إنجازات همة في تدوينالمسا •

 .المختلفة الجودة لجان ووثائق مخرجات المساهمة في متابعة تجميع •
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 االستبياناتلجنة 

 

 االستبياناتالخاصة بلجنة الواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 توزيع ومراجعة االستبيانات الخاصة بكل لجنة. •

 التفريغ وإظهار النتائج .متابعة  •

 عمل التحليل االحصائى وكتابة التقارير الخاصة لكل إستبيان . •

 عرض النتائج على اللجنة العليا للمناقشة واتخاذ الالزم . •
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 لجنة التدريب والتوعية

 

 التدريب والتوعيةجنة الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 

 االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .تحديد  •

 تصميم البرامج التدريبية اعتمادا على نتائج دراسة االحتياجات التدريبية . •

 تنفيذ الدورات التدريبية المعدة . •

 قياس آثر التدريب وتقويم نواتجه وفعاليته وإعداد التقارير الالزمة . •

 للجنة .إعداد خطة التدريب السنوية  •
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 لجنة المراجعة الداخلية 

 

 جنة المراجعة الداخلية الخاصة بلالواجبات واالختصاصات الوظيفية

 المراجعة علي استيفاء معايير االعتماد •

اعداد مصفوفات التوافق بين مواصفات الخريج و الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية مع  •

 (NARS)المعايير االكاديمية المرجعية 

 المراجعة علي استيفاء بنود ملف المقرر للمقررات الدراسية المختلفة •

 مقرراتالمراجعة على توصيف البرنامج و المقررات الدراسية و المصفوفات وتقارير ال •

 مراجعة التقرير السنوي للكلية •

 ( Action Plan)مراجعة على الخطه التصحيحية  •

 متابعة الدراسة الذاتية للمعايير •

 المراجعة علي الفحص الشكلي و الفني للورقة االمتحانية •

 المراجعة علي أعمال الكنترول و األرشيف •

 NORMSالمراجعة علي  •

 .فى محاضر االجتماعات  ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةالمراجعات عرض واعتماد نتائج  •

 .سنويا او بالفصل الدراسي حسب طبيعة كل مراجعةيتم المراجعة الداخلية  •

 

 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

108 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكرتارية
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 سكرتارية عميد الكليةالوظيفي              :  المسمى

 أعمال السكرتارية الخاصة بمكتب عميد الكليةالقيام بجميع الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 عميد الكلية:الرئيس المباشر     التبعية         
 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 ، أثاث ، ماكنة تصويرهاتف فاكس، كمبيوتر، طابعة ، جهازواألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 القيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بمكتب عميد الكلية . .1

 تجميع وتدوين جميع البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على جهازالكمبيوتر اوالً بأول . .2

 . الرد على جميع إستفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيكل المعاون .3

البيانات  –موافقات األنتداب  –التاكد من تجميع كافة بيانات أعضاء هيئة التدريس المنتدبين )خطاب األنتداب  .4

الشخصية مع التاكد من كتابة كل عضو منتدب إلى استمارة األنتداب وتجميع كل اإلستمارات وإرسالها إسبوعياً إلى 

 إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس(

 ت العميد من داخل وخارج الجامعة .كتابة جميع مراسال .5

 همزة الوصل بين جميع اإلدرات فى الجامعة ومكتب العميد . .6

البريد ( والتاكد من  -  e-mail -ارسال واستقبال كافة المراسالت من داخل وخارج الجامعة عن طريق ) الفاكس .7

 وصولها الى الجهة المعنية .

كتابة كافة اإلعالنات الداخلية والخارجية والتاكد من وجودها فى لوحة األعالنات الخاصة بالطلبة وموقع جامعه  .8

 اعالنات إلى هيئة التدريس ( –فاروس ) اعالنات للطلبة 

 تحضير جدول اعمال مجلس الكلية ثم كتابة محضر مجلس الكلية بعد حضور المجلس . .9

 ة الهامة . . تنظيم وتسريك ملفات الكلي10

 
 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

  سكرتارية  دبلوم  -بكالوريوس تجارة العلمي :  المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر برامج في التطور مواكبة أخري          :  برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 
 كتابة(. –اراءة  –إجادة اللغة اإلنجليزية )تحدث  –الترتيب  – األعمال إنجاز - المختلفة الكمبيوتر
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 عيادات المكتب مدير سكرتارية الوظيفي              :  المسمى

 عيادات الالقيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بمكتب مدير الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 عيادات ال:   مدير التبعية           الرئيس المباشر الفني
 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 ، إنترنت، ماسح إلكترونيهاتف كمبيوتر، طابعة ، جهازواألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 

 عيادات.الالقيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بمكتب مدير  .1
بواسدددطة طبيدددب التشدددخيص والخاصدددة بالتددداريخ المرضدددى، تددددوين جميدددع البياندددات المسدددجلة لمرضدددى العدددالت المجدددانى الجددددد  .2

 التشخيص المبدئى، وخطة العالت المبدئية على جهاز الحاسب اآللى.
الحصول على جميع بيانات العالت اليومى المسجلة على النماذت الخاصة بجميع عيادات الطالب من كل مدير إكلينيكى و  .3

 تدوينها على جهاز الحاسب اآللى أواًل بأول.
 تخرات أ  بيانات مطلوبة من ااعدة البيانات وعمل التقارير الالزمة.اس .4
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  سكرتارية  دبلوم  -بكالوريوس تجارة العلمي :  المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر رامجب في التطور مواكبة أخري          :  برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 

 كتابة(. –اراءة  –إجادة اللغة اإلنجليزية )تحدث  –الترتيب  – األعمال إنجاز - المختلفة الكمبيوتر
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 سكرتارية وحدة ضمان الجودةالوظيفي              :  المسمى

 القيام بجميع أعمال السكرتارية الخاصة بمكتب وحدة ضمان الجودةالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 :   المدير التنفيذي لوحدة الجودةالتبعية           الرئيس المباشر الفني
 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف عم العالقة
 ، إنترنت، ماسح إلكترونيهاتف كمبيوتر، طابعة ، جهازواألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
القيام بمهام سكرتاريه وحده ضمان الجوده وهي كاألتي: -1  

 form of course Reportوتقرير المقرر  (Form of The Course Specification)توزيع نموذت توصيف المقرر  ❖
وكل ما يستجد من نماذت علي أعضاء هيئه التدريس المسئوليين عن تدريس المقرر سواء منتدبين أو معينين وذلك في 

 بداية العام الدراسي.
رساله إلي وحدة تجميع توصيف المقرر من أعضاء هيئه ال  ❖ تدريس بعد إسبوعين علي األكثر من تاريخ تسليمه لهم وا 

 الجوده بجامعه فاروس. 
 -التأكد من تحضير أعضاء هيئه التدريس لملف المقرر الذي يحتوي علي األتي: ❖

 توصيف المقرر. -
 مصفوفة المهارات والمعارف. -
 مهام الطلبة. -
 المحاضرات بصورة مختصرة. -
 اإلمتحانات ونموذت اإلجابة. -
 تقرير المقرر. -
 توزيع إنذارات علي أعضاء هيئه التدريس الذين تخلفوا عن تسليم توصيف المقرر في الوات المحدد.  ❖
 تجميع تقرير المقرر بعد نهور نتيجه الفصل الدراسي األول والثاني. ❖
رساله  إدخال أسماء أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه القائمين علي ❖ تدريس المقررات في برنامج إلعداد اإلستبيان وا 

بالجامعه لتحميله علي النت حتي يتمكن الطالب من عمل اإلستبيان ، ثم توزيع   (Information Technology)لوحده
 نتيجته علي أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه. 

 ما يخص الجوده.الرد علي جميع إستفسارات أعضاء هيئه التدريس والطلبه في  ❖
 همزه الوصل بين وحده الجوده بجامعه فاروس ووحده الجوده بالكليه.   ❖
 كتابه التقارير المطلوبه من وحده الجودة كالتقويم الذاتي السنوي عن الكليه والدراسه الذاتيه لها.  ❖

 
 تحضير جدول أعمال إجتماعات الوحده وكتابه محضر اإلجتماع بعد إنعقاده.  ❖
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ستقب  ❖  ال كافة المراسالت المتعلقه بالجوده.إرسال وا 
 تسريك كل ملفات الجوده من مراسالت ومحاضر وور  عمل وتقارير. ❖

 إستالم  شكاوي الطلبه ومقترحاتهم من خالل صندوق الشكاوي بالكليه وتوزيعها علي الجهه المختصه للننر فيها. -2
دارا -3  تها ولجانها كمرجه يرجع له عند اللزوم.تجميع كافه البيانات الخاصة بالكليه بجميع أاسامها وا 
 تحميل كل ما يستجد من ملفات علي مواع الجوده بالكليه. -4
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  سكرتارية  دبلوم  -بكالوريوس تجارة العلمي :  المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر برامج في التطور مواكبة أخري          :  برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 

 كتابة(. –اراءة  –إجادة اللغة اإلنجليزية )تحدث  –الترتيب  – األعمال إنجاز - المختلفة الكمبيوتر
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 سكرتارية شئون االطلبةالوظيفي              :  المسمى

 القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بمكتب أ.د./ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 
 التعليم والطالب.:   أ.د./ وكيل الكلية لشئون التبعية           الرئيس المباشر

 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 ،نقطة إنترنت هاتف كمبيوتر، طابعة، جهازواألجهزة    : مكتب، واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 التعليم والطالب.القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بمكتب أ.د./ وكيل الكلية لشئون  -1
لكدل طالدب  Name tag  مدع عمدل  Orientation dayإعداد وتجهيدز المندروف الخداص بكدل طالدب يدوم التوعيدة   -2

 علي النرف من الخارت.
 إستقبال أولياء األمور، والرد علي إستفساراتهم وتوجيههم إلي الساده المرشدين األكاديميين لإلطمئنان علي أبنائهم. -3
بأسدددماء الطدددالب فدددي كدددل فرادددة دراسدددية فدددي بدايدددة الفصدددل الدراسدددي وتدددوزيعهم علدددي السدددادة/  المرشددددين عمدددل كشدددوف  -4

 األكاديميين ومتابعة حالة الطالب في حالة إيقاف القيد أو اإلنسحاب من المادة.
بتهدا تجهيز الملفات الخاصة بكل طالب لكل مرشد أكاديمي وعمل غالف يتضمن اسم الطالب ورامه الجدامعي يدتم كتا -5

ويددتم تسددليمها إلددى السددادة/ المرشدددين  Fillingعلددي ورق الصددق يثبددت علددي الملددف مددن الخددارت حتددي يسددهل عمليددة ال
 .األكاديميين

ضددافة، إنسددحاب، إنددذارات وحرمددان، وأيضددا  -6 إسددتالم جميددع الدددفاتر الخاصددة باإلرشدداد األكدداديمي مددن تسددجيل، حددذف وا 
الدددب والددوارد مددن مكتدددب القبددول والتسددجيل والقيدددام بمراجعتدده حسدددب   الخدداص بكددل طTranscriptإسددتالم بيددان الحالدددة  

 النتيجة المعلنة وتوزيعه علي الساده المرشدين األكاديميين بالكلية كل حسب الطلبة المسئول عنهم.
  الخاصددة بكددل Registration Formsبعددد إنتهدداء فتددرة التسددجيل المعلنددة بددالتقويم األكدداديمي، يددتم تجميددع صددورة ال  -7

ن السادة/ المرشدين األكاديميين، وترتيبها لكل فراة على حده وذلك لمعرفة الطالب الذي تخلف عن التسدجيل طالب م
 ومتابعة الحالة مع مكتب القبول والتسجيل.

  الخاصة بكل طالب كل علي حدة حسدب المقدررات المسدجلة وذلدك فدي الكشدف Registration Formsتفريغ كل ال  -8
وتر لجميددع الفددرق الدراسددية، وذلددك بعددد مراجعتهددا مراجعددة أوليددة والتأكددد مددن عدددم تسددجيل الخدداص بددالمقرر علددي الكمبيدد

 لها. .Pre-reqالطالب لمادة وهو لم يتم دراسة ال
مراجعة اوائم المقررات المرسلة من مكتب القبول والتسجيل لكل مقرر ومضاهاتها بالكشوف التي تم إعدادها سدابقا مدن  -9

رساله إلى ا.د./ رئيس اإلرشاد األكاديمي والتسجيل في حالة وجدود إختالفدات إستمارات تسجيل الطالب وكتا بة تقرير وا 
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بددين القددوائم وبددين كشددف المقددرر الددذي سددبق تجهيددزه، ومتابعددة التقريددر لحددين تفسددير وحددل االختالفددات، وأخيددرا المصدداداة 
 علي القوائم.

 طبقا للطلبة المسجلين بكل مادة.تحضير كشوف الحضور لكل مادة في بداية الفصل الدراسي وذلك  -10
رسالهم إلي مكتب   -11 عمل إنذارات غياب الطلبة في حالة الغياب المتكرر وايضا الحرمان من دخول اإلمتحان النهائي وا 

 القبول والتسجيل
عالنه للطلبة.honor list s‘Deanعمل   -12    لجميع الفرق وذلك بعد مراجعته مع مكتب القبول والتسجيل وا 
فدي حالدة رسدوب  dropعمدل  للطدالب الجددد والتأكدد مدن ”English Placement Test”ج إمتحدان الإسدتالم نتدائ -13

رسدال نسدخة إلدي مركدز  الطالب في اختبار تحديد المسدتو ، مدع حصدر المتبقدي مدن الطلبدة الدذين لدم يدؤدوا اإلمتحدان وا 
 بول والتسجيل.وايضا نسخة الي مكتب الق ENG 111اللغة اإلنجليزية بالطلبة المسجلة في مادة 

إستالم اعذار الطلبة المقيدين بالفصل الدراسي بعد إعتمادها من وكيل الكلية سدواء أعدذار للغيداب او آلداء اإلمتحدان،  -14
 والبدء في حساب نسبة لها ودخولها في الكنترول.

عدددداد طلبيدددة مجمعدددة بمدددا يلدددزم مدددن أدوات كتابيدددة  -15 حتياجات الكنتدددرول فدددي بدايدددة  كدددل فصدددل دراسدددي وا  ورزم ورق حصددرا 
 وخالفه، وايضا ما يتطلب من طلبات شراء خاصة بالكنترول ومتابعتها.

إعددداد أراددام الجلددوس لجميددع الفددرق الدراسددية المختلفددة للكليددة مددن كتابددة وطباعددة بدداللون المميددز لكددل فراددة مددع تجهيزهددا  -16
 وتوزيعها والتأكد من تثبيتها في اللجان المخصصة لكل طالب.

 ن الكشوف الخاصة بكل مقرر لجميع كنتروالت فرق الكلية، وذلك لرصد الدرجات بها.تحضير نسخة إلكترونية م -17
  كددل علددي Quiz, MidTerm, Participationتحضددير كشددوف ألسددتاذ كددل مقددرر لرصددد درجددات أعمددال السددنة مددن   -18

 حدة.
عالن أسماء الطالب علي كل لجنة الخارت. -19  تحضير الكشوف الخاصة بلجان اإلمتحانات وا 
تحضدددير كشدددوف الغيددداب الخاصدددة برمتحدددان كدددل مقدددرر حسدددب أعدددداد الطدددالب الموزعدددة بكدددل لجندددة، لتوايدددع الطالدددب  -20

بالحضور مع إرسال كشف غياب إلي كل لجنة وعمل وراة غياب اخري جماعيدة لدرئيس كنتدرول الفرادة وايضدا إرسدال 
رسددالهم جميعددا  إلددي رئدديس كنتددرول الفراددة إلتخدداذ محضددر إسددتالم فددارع وكددذلك تقريددر لبيددان نسددب النجدداح والرسددوب وا 

 الالزم.
عالنها علي كل لجنة ، مع تحضدير كشدوف رصدد  -21 تجهيز اللجان لإلختبارات الشفوي وتقسيمها حسب أعداد الطالب وا 

 الدرجات للمتحنين.
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حتدى   ”.Grade”, “Percentage” “W.P”رصد جميع درجات الطلبة لكدل الفدرق الدراسدية وتجميعهدا وحسداب ال -22
رسددالها إلددى مكتددب القبددول والتسددجيل إلتمددام يتسددنى للكل يددة إعتمدداد النتددائج مددن السدديد األسددتاذ الدددكتور/ رئدديس الجامعددة وا 

 عملية إعالن النتائج.
 الوارد من مكتب القبول والتسجيل. CGPAلكل طالب في الكلية ومراجعته مع  CGPAحساب  -23
 لخاصة بذلك كل في حينه.في الكشوف ا “ ”Quiz, Mid-Term, Finalإعالن نتائج إمتحانات ال -24
 إستعدادا لعرضها علي السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة. Finalتحضير الملفات الالزمة  لنتائج ال -25
لى الكلية. -26  تننيم وتسريك كافة الخطابات الصادرة والواردة من وا 
 كتابة ومراجعة المقاصات ابل إرسالها إلى مكتب القبول والتسجيل. -27
رسال الرد إلى مكتب القبول والتسجيل.إستالم  -28  اإللتماسات ومتابعتها حتى يتم دراسة الحالة والرد عليها من الكلية، وا 

 
 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

  سكرتارية  دبلوم  -بكالوريوس تجارة العلمي :  المؤهل
  عمل( سنوات خبرة علي األال في مجال ال3: ) الخبرة        

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر برامج في التطور مواكبة أخري          :  برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 
 كتابة(. –اراءة  –إجادة اللغة اإلنجليزية )تحدث  –الترتيب  – األعمال إنجاز - المختلفة الكمبيوتر
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 العيادات
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 عيادات المدير الوظيفي              :  المسمى

 عيادات واالشراف على سير العمل اليومى بها. الإدارة الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 وكيل الكلية لشئون البيئة:   التبعية           الرئيس المباشر الفني
 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 إدارة عيادات الطالب واالشراف على سير العمل اليومى بها على النحو التالى :  .1
 توزيع مهام العمل على المديرين االكلينيكيين بالعيادات. •
 توزيع مهام العمل على رئيسة هيئة التمريت ونائبتها. •
 االشراف على سير العمل بمكتب استقبال العيادات الخارجية. •
مكتب مدير العيادات والتأكد من اتمام تدوين جميع بيانات  االشراف على عمل سكرتيرة •

 العمل بالعيادات على جهاز الحاسب اآللى أواًل بأول.
متابعة عمل فريق الصيانة بالعيادات، وتلقى تقارير المديرين االكلينيكيين ورئيسة هيئة  •

 التمريت بالخصوص.
 وتوزيع العمل على أطباء التشخيص بها.االشراف على عيادة التشخيص الملحقة بالعيادة الخارجية  .2
 إدارة مخازن الكلية، وتوزيع العمل على أمناء المخازن. .3
 متابعة حساب المعدالت التقريبية لمواد األسنان بجميع عيادات الكلية، وبالمعمل المركز . .4
 . تقديم تقارير الكفاءه الخاصه بالعاملين التابعين له ورفعها إلي أمين الكليه.5

 ت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: المؤهال
 الشهادة الجامعية األولىالعلمي :  المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - القدرة علي ايادة فريق العمل أخري          : الفنية التنسيق بين األجهزة  – العمل بننام وا 

 واإلدارية والعاملين بالكلية.
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 ضيالتمر 
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 رئيسة فريق التمريتالوظيفي              :  المسمى

 االشراف العام على هيئة التمريت بالكلية.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 عيادات ال:   مدير المباشرالتبعية           الرئيس 
 

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 االشراف العام على هيئة التمريت بالكلية. .1
 توزيع العمل على الممرضات بالعيادات وفقًا للقواعد التالية : .2

 عيادة خالل الفصل الدراسى.تثبيت توزيع ممرضات التعقيم بكل  •
 تثبيت توزيع ممرضات العيادات على وحدات األسنان خالل الفصل الدراسى. •

تثبيت توزيدع وحددات األسدنان علدى الطدالب بحيدث تخصدص كدل وحددة لطدالبين يكوندا مسدئولين عدن ننافتهدا  .3
 وسالمتها، مع مراعاة تخصيص وحدتى عالت بكل عيادة للطالب العسر.

 مل بالعيادات فى أماكن ناهرة.إعالن جداول الع .4
المسددئولية المباشددرة عددن تفاصدديل سددير العمددل التمريضددى والتعقدديم بعيددادات الدددور األول والثالددث والرابددع علددى  .5

 النحو التالى :
 متابعة آداء الممرضات بالعيادة. •
المسداعدين التاكد من توزيع مرايل التددريب علدى الطدالب الدذين يقومدون بعدالت مرضداهم والطدالب  •

 لهم فقط، وكذلك على فريق العمل االكلينيكى بالعيادة.
 إعالن اواعد تننيم العمل المتفق عليها بالعيادات فى أماكن ناهرة بكل العيادات. •
التأكد من ننافة العيادة ابل وبعد واثناء العمل، والتشديد على التخلص من النفايات بطريقدة علميدة  •

 صحيحة.
مة وحددددات األسدددنان ابدددل تسدددليم الطدددالب بطاادددات التعريدددف الخاصدددة بهدددم التأكدددد مدددن ننافدددة وسدددال •

 وانصرافهم من العيادة.
التأكددد مددن ايددام الطالددب بتننيددف أدواتدده جيدددًا ابددل تسددليمها للتعقدديم فددى علبددة معدنيددة مثقبددة ومحفددور  •

عليهدا راددم تعريفدده حتددى يمكدن إعددادة تننيفهددا باسددتخدام جهدداز الموجدات فددوق الصددوتية، ثددم وضددعها 
 فيما بعد بكيس خاص مدون عليه رام التعريف تمهيدًا التمام دورة التعقيم.
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تسجيل حضور الطالب وتسليم المدير االكلينيكى المختص كشوفات الحضدور والغيداب بعدد انتهداء  •
 العمل بالعيادة.

 
ت الطددالب التأكددد مددن إتمددام الصدديانة الدوريددة لكددل العيددادات يددوم السددبت مددن كددل أسددبوع، وموافدداة إدارة عيددادا .6

بتقريددر أسددبوعى بددذلك صددباح يددوم األحددد مددن كددل أسددبوع وابددل موعددد العمددل بالعيددادات بنصددف سدداعة علددى 
 األال.

موافاة إدارة عيادات الطالب بصور من الطلبات المقدمة لمدير الصديانة  موادع عليهدا منده باالسدتالم ومددون  .7
سددتالم الجهدداز المطلددوب صدديانته وصددالحيته عليهددا التدداريخ ، وضددروة إلحدداق ذلددك فيمددا بعددد بمددا يفيددد تدداريخ ا

 للعمل، والتوايع بذلك. 
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 :  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –ية جيدة مهارات تننيم – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

121 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
 ممرضة عيادات الطلبة الوظيفي              : المسمى

 القيام بكل أعمال التمريت الخاصة بعيادات الطلبة.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 رئيسة فريق التمريت:   التبعية           الرئيس المباشر الفني
 مدير عيادات الطلبةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 أواًل قبل بدايه الدرس العملي :

 تننيف وتعقيم جميع الوحدات  -1
 ر  العيادات بالمبيدات الحشريه -2
 اإلشراف علي ننافه أرضيات وأإحوات العياده بالمطهرات ومتابعه العامل المسئول. -3
 السابق.التأكد من خلو العيادات من أي نفايات من اليوم  -4
 التأكد من تركيب العامل المسئول لجميع أكياس القمامه بداخل صناديق القمامة. -5

بالع مشرفه التمريت بأيه أعطال.  التأكد من سالمه الوحدات وتوصيالت المياه والكهرباء والصرف الصحي وا 
 تحضير األدوات والخامات األزمه للدرس العملي. -6

 العملي:ثانياً: أثناء الدرس 
 إستالم بطااه تعريف الطالب. -1
 Scrub – Gown- Mask-Gloves)التأكد من إرتداء الطالب للز  الخاص بالعيادة ) -2
 إلتزام الطالب بوحده األسنان المخصصه له. -3
 التأكد من تغليف الطالب لوحده األسنان بالنايلون. -4
 . علي صدر المريت  Patient Towelالتأكد من وضع الطالب فوطه للمريت -5
 -التأكد من وجود جميع المستندات الضروريه الخاصه بالمريت بملفه: -6

 صوره أشعه البانوراما.  -
 إارار الموافقه علي العالت.  -
 نموذت البيانات الشخصية.  -
 نموذت التاريخ المرضي.  -
 نموذت التشخيص.  -
 نموذت المتابعه.  -
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 التمريت بالعيادة.القيام بأعمال  -7
 ثالثاً: بعد إنتهاء الدرس العملي :

 التأكد من ايام الطالب بتننيف الوحدات. -1
 التأكد من سالمه جميع الوحدات وتسليم بطااات التعريف للطالب. -2
 متابعه ايام العامل بتننيف العياده وجمع النفايات. -3
غالق العياده.         إغالق جميع توصيالت المياه والكهرباء بالعياده و  -4  ا 
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 :  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

123 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 
 العيادة الخارجية ممرضة الوظيفي              : المسمى

 القيام بكل أعمال التمريت الخاصة بالعيادة الخارجية.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 رئيسة فريق التمريت: الرئيس المباشر الفنيالتبعية           
 مدير عيادات الطلبةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 تننيف العيادة بصفة مستمرة وتركها ننيفة فى نهاية اليوم. -1

 تجميع النفايات بطريقة صحيحة والتخلص منها بطريقة علمية صحيحة -2

 التأكد من ننافة وسالمة وحدات االسنان ابل العمل واالبالع عن ا  عطل -3

 استقبال المريت بعد تسجيله باالستقبال -4

 تسجيل المرضى وما تم اجراءه بالدفاتر الخاصة بالعيادة  -5

                                     التعقيم بجدولتسجيل اآلالت  -6

 القيام بأعمال التمريت بالعياده. -7
 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

 :  العلمي المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        

المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل نامبن واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :
 في اإلتصال مع األخرين.
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 ممرضة التعقيم الوظيفي              : المسمى

 التأكد من أدوات األسنان فى جهاز التننيف بالموجات فوق الصوتية.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

  رئيسة فريق التمريت:  التبعية           الرئيس المباشر الفني
 مدير عيادات الطلبةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

        استالم اآلالت من الطالب ننيفة ) بعد ايام الطالب بتننيفها ( وتسجيلها فى الدفتر المخصص لذلك .                 .1
                     

 وضع اآلالت  لتاكيد ننافتها فى جهاز التننيف بالموجات فوق الصوتية. .2
 للتأكد من صالحيتها لألستخدام المقبل) عدم وجود أ  كسر أو اعوجات واستبعاده ( تجفيف اآلالت وفحص كل آله .3
 تغليف اآلالت بعد التأكد منها وكتابة الرام الكود  الخاص بالطالب على الكيس.  .4
 تعقيم اآلالت بعد التغليف فى جهاز التعقيم حسب درجة الحرارة المناسبة. .5
  . تسليم اآلالت للطالب وتوايعه باالستالم .6
  تقطير المياه بالجهاز المخصص لذلك. .7
 ننافه غرفة التعقيم واألجهزة بصفه مستمرة واختبار األجهزة التى لم يتم تشغيلها . .8
 اإلبالع عن ا  عطل باألجهزة فورا  . .9

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 :  العلمي المؤهل

  ال في مجال العمل( سنوات خبرة علي األ3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
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  المعامل
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 األسنان.تركيبات  أخصائي معملالوظيفي              :  المسمى

  .صب وتجهيز الموديالت المطلوبه حسب نوع المادهالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 :   رئيس القسم التبعية           الرئيس المباشر الفني
 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 صب وتجهيز الموديالت المطلوبه حسب نوع الماده. -1

 تسليم الموديالت المصبوبه للطالب. -2

 مساعده الطالب في عمل التركيبات الثابته.  -3

 .تجهيز المعمل للمحاضرات الننريه والعمليه -4

 اإلشراف علي الطلبه منذ دخولهم وحتي إنتهاء الحصه العمليه. -5

 .التأكد من غلق محابس الغاز والكهرباء والمياه -6

 متابعه أعمال الصيانه بصفه دوريه. -7

 التأكد من سالمه وننافه المعمل وغرفه التحضير. -8

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : معهد  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :
 األخرين. في اإلتصال مع
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 فني معامل الفانتومالوظيفي              :  المسمى

 تجهيز الموديالت المطلوبه حسب الحصه العمليهالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 :   رئيس القسم التبعية           الرئيس المباشر الفني
 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  

 
 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 تحضير المعمل لتشغيل الحصه العمليه. -1 

 تجهيز الموديالت المطلوبه حسب الحصه العمليه. -2

ومتابعه تركيبها وإستالمها بعد إنتهاء الحصه العمليه  (ID)تسليم الموديالت الموجوده لكل طالب بعد أخذ إثبات الشخصيه  -3

 والتأكد من 

 سالمتها.     

 اإلشراف علي الطلبه من لحظه دخولهم المعمل وحتي إنتهاء الحصه العمليه من حيث: -4

 وكيفيه تشغيلها Dummy headمتابعه تعامل الطلبه مع  -أ   

 Hand pieceضبط المياه الخاصه ب -ب   

 . Hand Pieceضبط الهواء الخاص ب -ج   

 التأكد من سالمه طفايات الحريق بالمعمل.  -5

 .التأكد من غلق محابس الغاز والكهرباء والمياه -6

 متابعه أعمال الصيانه بصفه دوريه. -7

 وغرفه التحضير.التأكد من سالمه ونظافه المعمل  -8

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : معهد  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
ة المهار  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
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 أخصائي معمل متعدد األغراتالوظيفي              :  المسمى

 تجهيز الميكروسكوبات حسب عدد الشرائح المطلوبه في الحصه العمليه.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
    تجهيز المعامل الستقبال الطالب و بدأالحصص العملية و تيسيرها              

 إداري الفئة                          : 
 :   رئيس القسم التبعية           الرئيس المباشر الفني

 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  
 

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 
 Oral Pathology:- 

 تجهيز الميكروسكوبات حسب عدد الشرائح المطلوبه في الحصه العمليه -1
ستالمها بعد إنتهائها. -2  تسليم الطالب كراسه العملي أثناء الحصه العمليه لرسم المطلوب وا 
 

 

General Histology:- 

 .حسب عدد الشرائح المطلوبة في الحصص العمليةتجهيز الميكروسكوبات  -1
 إلمتحان.عدد الميكروسكوبات االزمة لشرائح اتجهيز المعامل لإلمتحانات الدوريه من حيث  -2
 

General chemistry  

 المطلوبه لكل حصه عمليه.المواد الكيميائية و الزجاجية تجهيز  -1
 اوني أعضاء هيئه التدريس للتأكد من صحه وداه المواد المجهزه حسب كمياتها وتركيزها.مراجعه كل تجربه مع مع -2
 اإلشراف علي الطلبه أثناء الحصه العمليه للتأكد من حسن إستخدامهم لألجهزه واألدوات العمليه. -3
 الرد علي إستفسارات الطلبه حول كيفيه إستخدام األدوات أثناء الحصه. -4
 

Biochemistry 

 تجهيز المواد الكيماوية المطلوبة لكل  حصة عملية -1
 للحصة العملية للتاكد من صحة النتائج   analysisعمل التحليل  -2
لعينات   analysisتجهيز المعامل لالمتحانات الدورية من تحضير المحاليل المطلوبة و الكيماويات و عمل  -3

 .االمتحان
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yoologZ 

 

 تجهيز المعمل للحصة العملية -1
 استالم العينات بعد التاكد من فحصها و عددها من المورد -2
 frogs )للتشريح )  تخدير العينات  -3
 و الصحة المهنيةبعد انتهاءالحصص العملية يتم حفن العينات بالفريزر لحين تسليمها للسالمة  -4
 تحضير الميكروسكوبات حسب عدد الشرائح المطلوبة للحصص العملية  -5
 تسليم الطالب الشرائح لفحصها. -6
 تجهيز المعامل لإلمتحانات الدوريه -7

Botany 

 

 المعمل للحصة العمليةتجهيز  -1
 لتقطيعها و تحضير الشرائحل  Freshتحضير العينات  -2
 للحصص العمليةتحضير الميكروسكوبات حسب عدد الشرائح المطلوبة  -3
 تجهيز المعامل لإلمتحانات الدوريه -4

 

-General Missions: 

 الماء. –الكهرباء  -التأكد من غلق محابس الغاز -1
خبار المشرف لإلبالع وتصليحها. -2  متابعه أعمال الصيانه في المعمل وا 
 التأكد من سالمه األجهزه )الميكروسكوبات( -3
 وغرفه التحضير.التأكد من ننافه المعمل  -4
 .التأكد من مؤشر طفايه الحريق وسالمه العبوه -5
 .( للمواد والدروس Markerأاالم  التاكد من توافر احتياجات التدريس الخاصة بالمعمل ) -6
 الخاصه بالدروس العمليه وتننيم المعمل    Labelsالقيام ببعت األعمال المكتبيه مثل تحضير ال -7

 وتجهيزه لإلمتحانات وتننيم أراام الجلوس .    
 التاكد من اياس و تسجيل درجة حرارة الثالجة يوميا  -8
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 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 

 تخصصات مختلفة)بكالوريوس علوم ( : الشهادة الجامعية األولي  العلمي المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        

المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :
 في اإلتصال مع األخرين.
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 .أخصائي معمل الفيزياءالوظيفي              :  المسمى

  .Sectionتجهيز األجهزه لكل الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 :   رئيس القسم التبعية           الرئيس المباشر الفني
 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية. في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

اإلمتحانات إعطاء التعليمات للطلبه أثناء الحصه العمليه بكيفيه التعامل مع الجهاز والمحافنه عليه وخصوصًا أثناء  -1
 العمليه.

عاده تشغيلها مره أخري. Sectionتجهيز األجهزه بعد كل  -2  وا 
رشادهم إلي التجارب التي سيقوموا بعملها داخل المعمل. -3  تننيم الطلبه وا 
 الخاص بالتجربه التي سوف يقومون بعملها لإلطالع عليه ابل إجراء التجربه. Reportإعطاء الطلبه ال -4
 بعت التساؤالت التي تأتي من ابل الطلبه فيما يتعلق بالتجارب العمليه. اإلجابه علي -5
 مراابه الطلبه أثناء أداء اإلمتحانات العمليه مع هيئه التدريس. -6
 مسئوليه حفن ملف الحضور الخاص بالطلبه في الحصص العمليه علي مدار الترم -7
 ألمر.مساعده هيئه التدريس أثناء الحصه العمليه إذا لزم ا -8
 الحفان علي جميع األجهزه سليمه وتعمل بكفاءه عاليه.-9

 إصالح األعطال االلطارئه التي تحدث داخل المعمل أثناء عمل الطلبه -10
 تبليغ الصيانه في حاله األعطال التي تحتات في تصليحها الشركه المورده لها. -11
 كانت سباكه أو نجاره أو كهرباء وتصليحها. تبليغ مشرفي المبني بأي تلفيات تحدث داخل المعمل سواء -12
طفاء جميع األجهزه وسحب جميع الفي ، والتأكد من سالمه طفايه الحريق. -13  التأكد من غلق النوافذ والمياه والكهرباء وا 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : الشهادة الجامعية األولي  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
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 فني أسنان بالمعمل المركزيالوظيفي              :  المسمى

 عمل التركيبات الثابتة والمتحركة الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 :   رئيس اسم التركيبات الثابتة والمتحركةالتبعية           الرئيس المباشر الفني
 عميد الكليةالرئيس المباشر اإلداري:                  

 
 اإلدارة في جميع المستويات. – الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 طلبه والمشاهدات العمليه لمادهمتخصص في عمل التركيبات المتحركه والهيكل المعدني للعيادات الخارجيه وعيادات ال 

وعيادات الطلبه والمشاهدات العمليه لطلبه  اإلستعاضه الصناعيه ،عمل التركيبات الثابته البورسلين بالنسبه للعيادات الخارجيه

 الفراه الرابعه

  Fixed Prosthodonticsفي ماده  

 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
  ------: معهد صحي العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 مع األخرين. اإلتصالفي 
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 فني األشعةالوظيفي              :  المسمى

 تصوير المريت.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض

 إداري الفئة                          : 
 مدير العيادة الخارجية وعيادات الطلبة:   التبعية           الرئيس المباشر الفني

 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  
 طاام التمريت. –مدير العيادة الخارجية وعيادات الطلبة التشاور والتعاون مع: األخرى  :  الوظائف مع العالقة

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 تصوير المريت. .1
 نفاذها بفترة كافية.االبالع عن رصيد وحدة األشعة من األفالم واألحمات ابل  .2

 . اإلبالع عن أي أعطال والتأكد من أعمال الصيانه الدوريه.3
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 :  العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –مهارات تننيمية جيدة  – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
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 الموظفون
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 مخازن أمينالوظيفي              :  المسمى

 مستلزمات الكلية وصرف وتخزين استالمالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 :  مدير المخازنالتبعية           الرئيس المباشر الفني
 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الدائرة في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 هاتف حاسبة، آلة كمبيوتر، طابعة ، جهازواألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 إبالع كل من السادة / .1

رئيسة هيئة التمريت.  -رؤساء األاسام العلمية.                    -           
مدير الصيانة. -مدير المعمل المركز .                    -           
فنى اسم األشعة -           

برصيد المخزن من المواد المستهلكة واألدوات الالزمة ابل نفاذها  بفترة كافية  حتى يقوم كل منهم بتقديم طلبات 
العاجلة ابل الحاجة إليها.   شراء  

أشهر (،  6القيام بالجرد الدور  للمخزون، وحصر األصناف المنتهية الصالحية، والتى ااربت على االنتهاء )  .2
 وكذلك حصر األصناف الغير مستخدمة.

 بسهولة. إليها الوصول ليسهل مع ترايمها جيًدا ترتيًبا المخازن في الموجودة األصناف . ترتيب3          
 .  تقديم نماذت الطلبية السنوية الخاصة بالعام الدراسى الجديد للسادة المعنيين، وتجميع كافة احتياجاتهم فور انتهاء 4

 لدراسى المنصرم وفى موعد غايته آخر شهر يونيو من كل عام، وتقديمها ألمين الكليه.العام ا    
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 - مالية علوم – محاسبة – إدارة دبلوم العلمي  المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر برامج في التطور مواكبة أخري :  الكمبيوتر برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 
 بالكمبيوتر المحاسبة برامج استخدام إجادة المختلفة
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 محاسب إستقبال العيادة الخارجيةالوظيفي              :  المسمى

 العياده يومياً عمل موازنه الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 العيادة الخارجية  :  مديرالتبعية           الرئيس المباشر الفني
 الكلية عميدالرئيس المباشر اإلداري:                  

 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 هاتف حاسبة، آلة كمبيوتر، طابعة ، جهازواألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 إستقبال المريت المجانى الجديد والتعامل معه ، وتوجيه لعمل أشعة بانوراما و تحصيل الرسوم منه. .1
 توجيه مريت العالت باألجر ألول مرة لعمل أشعة بانوراما و تحصيل الرسوم منه.  .2
 عمل موازنه العياده يوميًا. .3

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : الشهادة الجامعية األولي ويفضل تخصص في المحاسبة العلمي  المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة

لمام الجيدة اإلدارية القدرات  - الكمبيوتر برامج في التطور مواكبة أخري :  الكمبيوتر برامج استخدام إجادة - العمل بننام وا 
 مهارات تننيمية جيدة- الكمبيوترب المحاسبة برامج استخدام إجادة المختلفة
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 مدير الصيانةالوظيفي              :  المسمى

 إصالح أ  عطل طار ء لجميع العيادات الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 عميد الكليةالرئيس المباشر:         التبعية  
 

 اإلدارة في جميع المستويات –طاام التمريت  –التشاور والتعاون مع: مشرف المبني األخرى  :  الوظائف مع العالقة
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 توزيع العمل على فريق الصيانة لضمان تواجد فنى صيانة بكل عيادة أثناء فترة العمل. .1
 مر بذلك من رئيسة هيئة التمريت.القيام برصالح أ  عطل طار ء داخل العيادة فور تلقيه األ .2
 القيام بعمل الصيانة الدورية لجميع العيادات يوم السبت من كل اسبوع. .3
 التنسيق مع أمين المخزن الرئيسى لضمان توافر مخزون كاف من اطع الغيار. .4
التقددددم بطلبدددات صدددرف اطدددع الغيدددار مدددن المخدددزن أو طلبدددات شدددرائها عدددن طريدددق اسدددم المشدددتريات، والتوايدددع  .5

 حية مواصفات البنود المشتراه.بصال
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : بكالوريوس الهندسة التقنية أو شهادة دايقة العلمي المؤهل

  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة        
المهارة  –جديد كل ومتابعة التطوير –ارات تننيمية جيدة مه – العمل بننام واإللمام القدرة علي إنجاز العمل أخري         :

 في اإلتصال مع األخرين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



               Pharos University 

              Faculty of Dentistry    

           Quality Assurance Unit 
 

 

 
 

138 

 جامـــعة فــاروس 

  طب األسنان ةكلي

 وحدة ضمان الجودة

 مشرف مبني الكليةالوظيفي              :  المسمى

 ه.التأكد من سالمه المبني والمحافنة علي الننام بالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداري الفئة                          : 

 مساعد مدير إدارة المباني:   التبعية           الرئيس المباشر الفني
 مدير إدارة المبانيالرئيس المباشر اإلداري:                  

 
 الكلية في األخر  الونائف مع التنسيقاألخرى  :  الوظائف مع العالقة
 هاتف مكتب،واألجهزة    :  واآلالت األدوات

 المهام والمسئوليات التفصيلية: 
 تشغيل وتجهيز القاعات الخاصه بالمحاضرات والندوات واإلحتفاالت واألنشطه الطالبيه داخل الكليه. -1
 تنسيق وترتيب ومتابعه لجان اإلمتحانات. -2
 الكليه.إرشاد وتوجبيه الطالب للحفان علي السلوك السليم داخل  -3
 تلبيه إحتياجات أعضاء هيئه التدريس. -4
 تننيم سير الزيارات بالكليه. -5
 تأمين الطالب وأعضاء هيئه التدريس والمونفين في حاالت الطوارئ. -6
 إستالم العهد من المخزن وتسليمها ألعضاء هيئه التدريس والمونفين.  -7
غالق المبني بعد إنتهاء اليوم الدراسي. -8  التأكد من سالمه وا 
رساله لإلداره. -9  متابعه األعطال وأعمال الصيانه وعمل تقرير بها وا 

 عمل جرد بصوره دوريه علي محتويات المبني. -10
رسالها في تقرير لإلداره.متابعه حركه الحضو  -11  ر واإلنصراف وأجازات المونفين بالكليه وا 

 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 شهادة متوسطة –: الشهادة الجامعية األولي  العلمي المؤهل
  ( سنوات خبرة علي األال في مجال العمل3: ) الخبرة

لمام الجيدة اإلدارية القدرات أخري : المهارة في اإلتصال مع  –خبرة إشرافية  –مهارات تننيمية جيدة  – العمل ننامب وا 
 األخرين.
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 مندوب البريدالوظيفي              :  المسمى

 توصيل كافه المراسالت الخاصه بالكليه كل إلي المكان المخصص لها.الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 عميد الكليةالرئيس المباشر:          التبعية 
 

 في الكلية ، إتباع تعليمات المدير المباشر. األخر  الونائف مع التنسيق األخرى  :  الوظائف مع العالقة
 

التفصيلية:  المهام والمسئوليات  
 

 المراسالت الخاصه بالكليه كل في المكان المخصص لها.وهو مسئول عن توصيل كافه  -

 مسئوليه إمضاء أذنات صرف األدوات الخاصه بالهيئه اإلداريه بالكليه من المدير اإلداري بالجامعه  وصرفها من المخازن. -

 إرسال الكتب العلميه واألورق المراد تغليفها أو طبعها من مطبعه الجامعه.  -

 

 الضرورية والخبره المطلوبة(: المؤهالت )المهارات 
 : ثانوية عامة أو دون الثانويةالعلمي  المؤهل
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 العمال
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 عامل المصعدالوظيفي              :  المسمى

 الحفان بصورة مستمرة علي ننافة المصعدالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 شئون البيئةمشرف :  التبعية           الرئيس المباشر الفني
 )مدير عام شئون البيئة( المدير اإلداريالرئيس المباشر اإلداري:                  

 
 لمباشرمشرف المبني ، إتباع تعليمات المدير ا التنسيق معاألخرى  :  الوظائف مع العالقة

 
التفصيلية:  المهام والمسئوليات  

 
 الحفان علي ننافه المصعد بصفه دائمه.  -

 التأكد من سالمه المصعد واإلبالع عن وجود أي أعطال. -

 إتباع تعليمات العميد الخاصه بشروط إستخدام المصعد. -

 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : ثانوية عامة أو دون الثانويةالعلمي  المؤهل
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 عامل الننافة بالمبنيالوظيفي              :  المسمى

 الحفان بصورة مستمرة علي ننافة المبنيالوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 شئون البيئةمشرف :  التبعية           الرئيس المباشر الفني
 )مدير عام شئون البيئة( المدير اإلداريالرئيس المباشر اإلداري:                  

 
 مشرف شئون البيئة. – طاام التمريت –مشرف المبني  التنسيق معاألخرى  :  الوظائف مع العالقة

 
 المهام والمسئوليات التفصيلية: 

 تننيف المكاتب الخاصه بأعضاء هيئه التدريس واإلداريين بالكليه مرتين في األسبوع علي األال. -1 
تننيف الفصول الخاصه بالمبني والمدرجات ويتم ذلك يوميًا. -2  
تننيف معامل تدريب الطلبه يوميًا  -3  
س الطرق وتلميعها.تننيف الساللم وكن -4  
 تننيف جميع المسطحات بالعياده يوميًا من أرضيات ورخام وزجات وأحوات. -5 

رفع النفايات وتننيف الألجزاء المبلله بين الدروس العمليه. -6  
التننيف الكامل بعد اإلنتهاء من الدروس العمليه. -7  
خارت المبني.المساعده في تجميع النفايات ووضعها في المكان المخصص لها  -8  
 
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 : ثانوية عامة أو دون الثانويةالعلمي  المؤهل
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 مشرف شئون البيئةالوظيفي              :  المسمى

 الننافة علي المبنيتوزيع عمال الوظيفة :  من الرئيسي الغرض
 إداريالفئة                          : 

 مدير عام شئون البيئةالرئيس المباشر اإلداري:        التبعية  
 طاام التمريت ، إتباع تعليمات المدير المباشر. –التشاور والتعاون مع: مشرف المبني  األخرى  :  الوظائف مع العالقة

 
التفصيلية:  المهام والمسئوليات  

 

ص كل يوم إلي أماكنهم. 7.15توزيع العمال في تمام الساعه  -1  
متابعه األعمال بكل دور بالمبني. -2  
إستالم مواد الننافه كل أول شهر وتوزيعها علي العمال كاًل علي حده. -3  
توجيه العمال بدخول المكاتب الخاصه بكل دور مرتين في األسبوع علي األال. -4  
صول الخاصه بالمبني والمدرجات ويتم ذلك يومياً توجيه العمال بدخول الف -5  
توجيه العمال في الصباح الباكر من كل يوم بننافه الساللم وكنس الطرق وتلميعها. -6  

  *في حاله عجز عامل بدور ما يتم تحميل أعباءه علي عامل أخر.  
 

 المؤهالت )المهارات الضرورية والخبره المطلوبة(: 
 عامة أو دون الثانوية: ثانوية العلمي  المؤهل

 
 
 

 


