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 يفيظلوالتوصيف اليل د

 يميةدألكااوية دلقيااائف ظللو
 

 يةرباإلسكندروس جامعة فا – لهندسةابكلية 
 

 

 

 

 

 

 ادعدإ

 بالكليةدة لجون اضماة حدو
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 تمهيد
 

 تيجيةاسترإ بتبنى لعالىا لتعليموزارة ا قامت،  لشاملةا دةلجوا تلعبھ ىلذا ورلدا ميةھبأ يماناًإ

 لهيئةا ءنشاإ فى تيجيةاإلسترا تلك ترجمة تم قد، و  لعالىا لتعليمأداء ا رتطويو  لتحسين

 نضما اتحدو و بالجامعة دةلجوا نلضما مركز ءنشاو إ دإلعتماو ا لتعليما دةلجو لقوميةا

و  يسيةرلتدا راتبالمها ءتقارإلا على اتلوحدا هذأداء ھ يركز. لمختلفةا بكلياتها دةلجوا

 لتعليميةا مجالبرا دةجو ىبمستو ءتقارإلو ا نةولمعاا لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءألعضا لبحثيةا

 فى قلمسبوا غير ملتقدوا لعولمةا رنتشاوإ تإلتصاالوا تلمعلوماا رةثو مع فقايتو بما

 .لمختلفةا ملعلوا تمجاال

 جامعة - لهندسةا بكلية دةلجوا نضما ةحدإدارة و من ضعاًامتو داً مجهو لكتيبا اذھ يمثل

 يةدارإلو ا يميةدألكاو ا يةدلقياا ائفظللو يفىظلوا للتوصيف كدليل للعمل ةيرباإلسكند رسفا

 لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ من ءلزمالا ىيدأ بين لدليلا اذھ نضعإذ  نناوإ .بالكلية

 بتطبيق متماھإلا لىإ نتطلع لهندسةا كلية بمجتمع يةدارإلو ا يميةدألكاا داتلقياو ا نةولمعاا

 صبحتأ لتى، و ا دإلعتماو ا دةلجوا لمعايير تطبيقاً لمختلفةا ائفظلول لوصفيةا تلبطاقاا هذھ

 .لحالىا لعصرا تلمتطلبا ستجابتهاو ا تلجامعاا رتطوو متقد ىمد على للحكمً عالميا راً معيا

 

 ، ، ، لقصدوراء ا من هللا و

 

 دةلجوا نضما ةحدو ئيسو ر لكليةا عميد

 أ.د. محمد جابر أبوعلي 
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قم ر

 تلمحتوياا لصفحةا

 يفىظلوالتوصيف اليل د ٤
 

١ 
٤ 

 ١-١ يفيظلوالوصف اف ادأھ

٥ 
 لهندسةالتنظيمى لكلية الهيكل ا

٢ 

 ٣ لكليةامجلس  ٦

٦ 
 ١-٣ لتنظيمىالهيكل ا

 ٢-٣ لكليةامجلس ت ختصاصاإ ٦

٩ 
 ٤ لعلميةم األقساا

٩ 
 ١-٤ لتنظيمىالهيكل ا

٠١ 
 ٢-٤ لقسمامجلس ت ختصاصاإ

٢١ 
 يفيظلوالوصف اعناصر 

٥ 

٣١ 
 لكليةايفي لعميد ظلوالتوصيف ابطاقة 

٦ 

٥١ 
 بلطالوالتعليم ن الكلية لشئوايفي لوكيل ظلوالتوصيف ابطاقة 

٧ 

 ٨ لقسمايفي لرئيس ظلوالتوصيف ابطاقة  ٦١

٨١ 
 يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة

٩ 

٠٢ 
 مساعد ذستاأ جةربد يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة

٠١ 

٢٢ 
 ذستاأ جةربد يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة

١١ 

٤٢ 
 بالكليةدة لجون اضماة لوحدى لتنفيذايفي للمدير ظلوالتوصيف ابطاقة 

٢١ 

 ٣١ مساعد رسمد جةربد ونمعا يسرتد يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة ٦٢

٨٢ 
 معيد جةربد ونمعا يسرتد يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة

٤١ 
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 يفىظلوا لتوصيفا ليلد .1
  راتللمها  كامل صفو يعتبرو ،يفيظلوا بالموقع لخاصةا تلياولمسؤوا تجبااللو شامل نبيا يفيظلوا لتوصيفا يعتبر

  لقيمةا  لتحديد ييفظلوا يفظلتوا ميستخدو.  لعمليةوا  لعلميةا  التھھمؤ  شاملھ  يفةظلوا  شاغل  بها  ميقو  لتيا  تجباالووا

 تمتطلبا لتحقيق فينظلموا رختياوإ تعيينو تلمرتباوا رألجوا لتحديد سكمقيا يضاوأ لمؤسسةا خلدا ائفظللو  لنسبيةا

 .لعملا موقع في فظمو داءأل تقييمھ عند للمدير ةمفيدأداه  يعتبرو لعملا

 لوصفا تمكونا سساأ علي  يفةظلوا  البط  ھمقابل  تتمو  يفةظلوا  عن  نإلعالا  قبل  ا  زھجا  يفيظلوا  لوصفا  نيكو

 .دلموجوا يفيظلوا

 نبياو لتنظيما في ةلمعتمدا ائفظلوا لكافة لكاملا لوصفا يتضمن بكتا عن رةعبا بأنھ ائفظلوا صفو ليلد فيعرو

 ھالتھمؤو يفةظلوا شاغل بها ميقو لتيا تجباالووا راتللمها كامل صفوو بالمنصب لخاصةا تلمسئولياوا تجبااللو

 .لمطلوبةا لعمليةوا لعلميةا

 

 يفيظلوا لوصفا افدأھ .1.1

 :آلتيةا تلمخرجاا تحقيق لىإ يفىظلوا لوصفا ليلد فيهد

 .يفظلتوا تكاالو على ائفظبالو لخاصةا تصفاالمووا تإلعالناا صياغة سرعة دةياز .1

 . ضحا وا فهما  للمنصب ألساسيةا تلياولمسؤا فهم عملية لمرشحينا على لتيسيرا .2

 لىإ نادتقو بالتالي لتيوا لمتوقعةا يفيظلوا داءألا نتائج نبشأ لعملا صاحبو  لمرشحا بين قلإلتفا لطريقا تمهيد .3

 . فضلأ يفيوظ تقييم

 .لجماعيا لعملا فاعلية من يزيد مما عيدا بال لمناصبا بين ملمهاوا تجباالوا ربتضا كمية من لتقليلا .4

 

 لهندسةا لكلية لتنظيمىا لهيكلا .2
 .يةرباإلسكند روسفا جامعة – لهندسةا لكلية لتنظيمىا للهيكل ظيميةلتنا لخريطةا ١-شكل يوضح

 

 
 

 لهندسةالتنظيمى لكلية الهيكل ا ١-شكل
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 : آلتيةا لعناصرا على لهندسةا لكلية لتنظيمىا لهيكلا يشتملو

 .لكليةا مجلس .1

 : لمتابعةوا لتنظيموا لتنسيقوا لتخطيطا مسائل .لكليةا عميد .1.1.1

2.  

 .بلطالو ا لتعليما نلشئو لكليةا كيلو .3

 .لعلميةا مألقساا .4

 .بالكلية دةلجوا نضما ةحدو .5

 لتنفيذيةن اللجاا .6

 

 لكليةا مجلس .3
 لتنظيمىا لهيكلا .4.1

 : آلتيةا لعناصرا من لكليةا مجلس يؤلف

 .لكليةا لمجلس ئيسا ر لكليةا عميد •

 .بلطالوا لتعليما نلشئو لكليةا كيلو عضوية •

 .بالكلية مألقساا ءسارؤ عضوية •

 .بالكلية لعلميةا مباألقسا ةألساتذا عضوية •

 من اربقر يمىدكاأ معا كل يةابد فى يا دور عضويتھ وبتتنا بالكلية نةولمعاا لهيئةا عن ممثال  مساعد رسمد عضوية •

 .لكليةا عميد

 يمىدكاأ معا كل يةابد فى يا دور عضويتهم وبتتنا مألقساا بالط عن ممثلو  لىوألا لفرقةا بالط عن ممثل عضوية •

 .لكليةا عميد من ارقرب

 .بالكلية دةلجوا نضما ةلوحد ىلتنفيذا لمديرا عضوية •

 تعيينهم يتم يةرإلسكندابمحافظة  لهندسيةا تلمؤسساا فى ةلمتميزا ةلخبرذات ا لمجتمعيةا افرطألا من ٢ دعد عضوية •

 .لكليةا من مجلس ترشيح على ءبنا لجامعةا مجلس من اربقر يمىدكاأ معا كل يةافى بد

 لكليةا مجلس تختصاصا .4.2

 : آلتيةا لمسائلا في بالنظر للكلية لتابعا لكليةا مجلس يختص

 لمتابعةوالتنظيم والتنسيق والتخطيط ا مسائل .4.2.1

 .مألقساا بين تنسيقهاو تنظيمهاو لكليةا فى ثلبحووا للتعليم لعامةا لسياسةا سمر •

 .لكليةا في لمكتبةوا اتلتجهيزوا لمعاملا عمو د لمبانىا ءنشاو إ لستكماإ خطة احقترا •

 .لمنحا على دإليفاو ا سيةرالدا زاتألجاو ا تللبعثا لكليةا خطة ادعدإ •

 .لكليةا في نةولمعاا لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ لإلستكما برنامج ادعدإ •

 لكليةا مكتبة الئحة ضعو و للكلية خليةالدا لالئحةا ادعدإ •

 .لمختلفةا مألقساا فى هابين لتنسيقو ا بالكلية سةرالدا راتلمقر لعلمىا ىلمحتوا ارقرإ •

 .سةرالدا فيها أتبد لتىا تلمجاالا احقترو إ لعلياا تسارالدا سياسة على افإلشرا  •

 مألقساا هذھ بين لتنسيقا تنظيمو لكليةا مقساأ في لعملا ملنظا ملعاا راطإلا سمر •

 .مادھعدأ تحديدو  لكليةا فى بلطالا لقبو تنظيم  •

 .لكليةا مقساأ جميع في سةرالدا بتشجيع لكفيلةا لسياسةا ادعدإ •

 .لكليةا في تإلمتحاناا لعماوأ تلتمريناوا ثلبحووا اتلمحاضروا روسلدا تنظيم •

 .للكلية يلسنوا لتقريرا  دعتماو إ مناقشة •

 .للكلية لعلميا لمؤتمرا تتوصيا دعتماو إ مناقشة •

 .بالكلية تإلمتحاناا نتائج ارقرو إ مناقشة •

 سىدرا فصل كل نهاية فى لعلميةا ملألقسا سيةرالدا راتلمقرو ا مجاللبر لتصحيحيةا اءاتإلجرا دعتماو إ مناقشة •

 .دإلعتماو ا لتعليما دةلجو لقوميةا لهيئةا لمعايير بقا ط

 في( ، وNARS) لمرجعيةا لقوميةا يميةدألكاا للمعايير بقا ط تحديثهاو جعتهاامرو لكليةا فى سةرالدا  نظم  تقييم •

 .رةلمتطوا حاجاتھو لمجتمعا مطالبو لتعليميوا لعلميا ملتقدا راإط
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 .لكليةا في لماليةوا يةدارإلا نلشئوا تنظيم •

 .لكليةا نةازمو وعمشر ادعدإ •

 .مألقساا على لماليةا داتإلعتماا يعزتو •

 .لكليةا من تلدبلوماو ا لعلميةا داتلشهاو ا تجارلدا منح احقترإ •

 .لكليةا في ثلبحووا للتعليم لعامةا لسياسةا تنفيذ متابعة •

 تجادر منحو  لتسجيلو ا لقيدا ءلغاو إ لرسائلا على لحكما نلجا تعيينو  راهلدكتوو ا لماجستيرا سائلر تسجيل •

 .راهلدكتوو ا لماجستيرا

 .ليةولدا تإلتفاقاا تنفيذ متابعة •

 .بالكلية دةلجوا نضما ةحدو يررتقا دعتماو إ مناقشة •

 : لتنفيذيةا لمسائلا .4.2.2

 .ذلكل لمنظمةا عداللقو بقاط لطالبيةا ألنشطةا عايةر •

 .لذلك لمنظمةا عداللقو فقاو ىخرأ دھمعاأو  تكليا مناو  ةرظلمناا دھلمعاو ا تلكلياا من بلطالا تحويل لقبو •

 .لعمليةا تلتمريناوا اتلمحاضروا روسلدا يعزتو •

 ارقروإ لممتحنيينا تجباوا تحديدو لجانھ تشكيلو عمالھأ يعزتوو لھاوجد ضعوو تإلمتحاناا عيدامو حديد •

 .لكليةا في تإلمتحاناا نتائجو نمتحاإلا نلجا تالاومد

 .لعلياا تساراللد غلتفرا تمكافآو سيةرالدا زاتإلجاوا للمنح لترشيحا •

 .نيهمومعاو  يسرلتدا يئةھ ءعضاأ تعيين احقترإ •

 .ليهاوا لكليةا من يسرلتدا يئةھ ءعضاأ بند •

 .لعلميا غلتفرا زاتجاو إ لعلميةا تللمهما لترشيحا •

 على للحصوا فبهد دإلعتماو ا لتعليما جودةل لقوميةا لهيئةا لمعايير بالكلية دةجولا نضما ةحدو تطبيق متابعة •

 .دإلعتماا

 : متفرقة مسائل .4.2.3

 .لجامعةا مجلس عليھ يحيلها لتيا ىألخرا لمسائلا •

 .ءألمناا مجلس ئيسأو ر لجامعةا ئيسر عليھ يحيلها لتيا ىألخرا لمسائلا •

 .نللقانو فقا و بها يختص لتيا ىألخرا لمسائلا •

 اراتلقرا يبلغھ كما ،لجامعةا ئيسر لىإ تلجلساا محاضر يبلغو لكليةا مجلس اراتقر بتنفيذ لكليةا عميد ميقو •

 بالغهاإ يجب لتيا اراتبالقر لمختصةا لجامعيةا تلسلطاوا تلهيئاا يبلغو اورھصد يخرتا من مياأ ثمانية لخال

 .بها

 

 لعلميةا مألقساا .5
 . بالكلية يميةدألكاا مألقساا لجميع ألساسيةا ملعلوا سةرابد يختص:  ألساسيةا ملعلوا قسم •

 ىوھ لهندسةا فى سيورلبكالوا جةدر تمنح مقساأ ست على لكليةا تشتمل:  يميةدألكاا مألقساا •

 : تخصصين تشملو  لكهربيةا لهندسةا •

o كهربية تتصاالو إ تنياولكترإ تخصص. 

o تحكمو  ىقو تخصص. 

 .لحاسبا ندسةھ •

 .تياوكيماولبترا ندسةھ •

 : تخصصين تشملو  نيكيةلميكاا لهندسةا •

o لميكانيكيةا ىلقوا تخصص. 

o لتصنيعو ا لصناعيةا لهندسةا تخصص. 

 .لتشييدو إدارة ا ندسةھ •
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 لتنظيمىا لهيكلا .5.1

 نيتكوو . لجامعةا ئيسرفقة اموو  لكليةا عميد من لتشكيلا احقترإ بعد لجامعةا مجلس من ارقر لقسما مجلس بتشكيل ريصد

 : آلتيةا رلعناصا من لقسما مجلس تشكيل

 .لقسما مجلس ئيسر •

 .بالقسم لمساعدينا ةألساتذوا ةألساتذا عضوية •

و  باألقدمية كل سنة يا دور بينهم فيما لمجلسا فى لعضويةا نبوويتنا ألكثرا على سينرلمدا من خمسة عضوية •

 .فيھ يسرلتدا يئةھ ءعضاأ باقى دعد لمجلسا فى سينرلمدا دعد وزيجا ال بحيث

 اربقر يمىدكا معا كل يةابد فى يا دور عضويتھ وبتتنا بالقسم نةولمعاا لهيئةا عن ممثال  مساعد رسمد عضوية •

 .لقسما مجلس ترشيح على ءبنا لكليةا عميد من

 ءبنا لكليةا من عميد اربقر يمىدكاأ معا كل يةابد فى  يا دور عضويتهم وبتتنا ملقساا بالط من ٢ دعد عضوية •

 .لقسما مجلس ترشيح على

 .بالكلية دةلجوا نضما ةحدو فى لقسما ممثل عضوية •

 يتم يةرإلسكندابمحافظة  لهندسيةا تلمؤسساا فى ةلمتميزا ةلخبرذات ا لمجتمعيةا افرطألا من ٢ دعد عضوية •

 .لقسما من مجلس ترشيح على ءبنا لكليةا مجلس من اربقر يمىدكاأ معا كل يةابد فى تعيينهم

 : لقسما مجلس تختصاصاإ .5.2

 .بالقسم لمتعلقةا يةدارالوا سيةرالدوا لعلميةا لألعماا ميعج في بالنظر لقسما مجلس يختص

 : لمتابعةوا لتنظيموا لتنسيقوا لتخطيطا مسائل .5.2.1

 .لقسما فى لعلمىا لبحثو ا لتعليما سياسة سمر •

 .لقسما في لعملا ملنظا ملعاا راطإلا سمر •

 .بالقسم لمختلفةا تلتخصصاا في سةرالدا راتلمقر لعلميا ىلمحتوا ارقرإ •

و  عليها لطالبا لحصو تيسيرو  بالقسم لمختلفةا تبالتخصصا سيةرالدا راتلمقرا فى جعالمرو ا بلكتا تحديد •

 .بها لمكتبةا تدعيم

 .بالقسم اھتنفيذ على افإلشرو ا ثللبحو خطة ضعو •

 واتندأو  علمية اتمؤتمرو  تمهما فى مدھيفاو إ تهمرعاو إ نقلهمو  ندبهمو  يسرلتدا يئةھ ءعضاأ تعيين احقترإ •

 .لعلمىا غلتفرا زاتبإجا لترخيصو ا سيةدرا تلقاحأو 

 عطائهمو إ منح علىأو  تبعثا فى مدھيفاو إ نقلهمو  ندبهمو  لمعيدينو ا لمساعدينا سينرلمدا تعيين احقترإ •

 .لجامعةا سياسة ودحد فى سيةرالدا زاتإلجاا

 .لعمليةا تلتمريناوا اتلمحاضروا روسلدا يعزتو احقترإ •

 .لجامعةإدارة ا من دةلمحدا تلساعاا ودحد فى نيهمومعاو  يسرلتدا يئةھ ءعضاأ على ةيميدألكاا ءألعباا يعزتو •

 .لقسما يخص فيما لجانها تشكيلو  تالمتحاناا لعماأ يعزتو احقترإ •

 .لتخصصو ا لقسما في لمكتبةوا اتلتجهيزوا لمعاملا لدعم خطة ضعو •

 .بالقسم لمختلفةا تلتخصصاا في نةولمعاا لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ ستكمالإل برنامج ادعدإ •

 .بالقسم لطالبيةا ألنشطةا خطة ارقرإ •

 .للقسم يلسنوا لتقريرا  دعتماو إ مناقشة •

 .للقسم لعلميا لمؤتمرا تتوصيا دعتماو إ مناقشة •

 كل نهاية فى بالقسم لمختلفةا تللتخصصا سيةرالدا راتلمقرو ا مجاللبر لتصحيحيةا اءاتإلجرا دعتماوإ مناقشة •

 .دإلعتماو ا لتعليما دةلجو لقوميةا لهيئةا لمعايير بقا ط سىدرا فصل

  لمرجعيةا لقوميةا يميةدألكاا للمعايير بقاط تحديثهاو جعتهاامرو بالقسم لمختلفةا تلتخصصاا فى سةرالدا نظم تقييم •

(NARSو ،)رةلمتطوا حاجاتھو لمجتمعا مطالبو لتعليميوا لعلميا ملتقدا راإط في. 

 تجادر منح احقتروا تللتخصصا بالنسبة لكليةا مجلس من ةلمعتمدا ثلبحووا للتعليم لعامةا لسياسةا تنفيذ متابعة  •

 بالقسم لمختلفةا

 .راهلدكتوو ا لماجستيرا عليها لحكما نلجا تشكيلو  لرسائلا على لمشرفينا تعيين احقترإ •
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 : لتنفيذيةا لمسائلا .5.2.2

 .بالقسم لطالبيةا ألنشطةا خطة تنفيذ متابعة •

 .بالقسم لمختلفةا تلتخصصاا فى لعمليةا تلتمريناوا اتلمحاضروا روسلدا يعزتو •

 .تإلمتحاناا عقد ءثناأ داءألا متابعةو قبةالمرا نلجا تشكيلو عمالھأ يعزتوو تإلمتحاناا اولجد ضعو •

أو  لتعيينا مبنظا نةولمعاا لهيئةو ا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ من بالقسم لمختلفةا تلتخصصاا تحتياجاإ تحديد •

 .ابإلنتدا

 .بالكلية دةلجوا نضما ةحدو تتعليما تطبيق تابعةم •

 : متفرقة مسائل .5.2.3

 .لكليةا مجلس عليھ يحيلها لتيا ىألخرا لمسائلا •

 .لكليةا عميد ليا تلجلساا محاضر يبلغو لكليةا مجلس اراتقر تنفيذ بمتابعة لقسما ئيسر ميقو •

 

 يفيظلوا لوصفا عناصر .6
 التالي لنحوا على يفىظلوا لوصفا عناصرتتكون 

 يفةظلوا من فلهدا •

  يفةظللو ألساسيةا تجباالوا •

  يفةظلوا تمسئولياو ممها •

 يفةظلوا شغل تمتطلبا •

  لعملا وفرظ •

 يفيةظلوا تلعالقاا •

 لكليةا لعميد يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .7
 لكليةا عميد:  يفةظلوا سمإ .7.1

 .لبحثيةوا لتعليميةوا لماليةوا يةدارإلا لكليةا رموأ جميع تسيير على افإلشرا : يفةظلوا من فلهدا .7.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .7.3

،  لجامعيةا ئحاللووا نينالقوا تنفيذ عن مسئوال  نيكو، و يةدارإلوا لعلميةا شئونهاوإدارة  لكليةا رموأ تصريف .1

 .ئحاللووا نينالقوا هذھ ودحد في لجامعةا مجلسو لكليةا مجلس اراتقر تنفيذ عن كذلكو

 نشئو عن جامعي معا كل نهاية فى لجامعةا ئيسر لىإ ا  قريرت،  لكليةا مجلس على ضلعرا بعد،  لعميدا ميقد .2

 .لجامعةا مجلس على عرضھو لكليةا فى طلنشاا حيانو سائرو لطالبيةا ألنشطةوا لتعليما

 ضيعرأن  لھ كما،  نلقانوا اذھ مألحكا فقا و لكليةا فى لمشكلةا نللجاوا مألقساا عإلجتماا لىإ يدعوأن  للعميد .3

 .تلموضوعاا من اهماير عليها

 .اھتنفيذ متابعةو لكليةا فى لعلميةوا لتعليميةا لخطةا ادعدإ على افألشرا .4

 .بالكلية لعاملينوا يةدارإلوا لفنيةا ةألجهزا بين لتنسيقا .5

 ىألخرا دةلمساعا تلهيئاوا لفنيينوا يسرلتدا تيئاھ من لكليةا حاجة لستكماإ نبشأ تحااإلقترا تقديم .6

 .اھغيرو دواتألوا اتلتجهيزوا تلمنشأوا

 شأنھ من ما كل عن لجامعةا ئيسر غبالوإ لكليةا خلدا ملنظاا حفظو تألمتحاناوا سةرالدا سير قبةامر .7

 .يسرلتدا يئةھ ءعضاأ حدأ لىإ ماينسبأو  بالكلية لعملا بسير سلمساا

  عرضا  اذھ يتضمنو يةدارإلوا لتعليميةوا لعلميةا لكليةا نشئو عن جامعي معا كل نهاية فى تقرير ادعدإ .8

 لتىا تلعقباا نبياو نتائجهاو تإلمتحاناوا  سةرالدا  نشئوو  بها  لعملأداء  ا  ىمستوو  لكليةا  طنشا  جھوأل

 أىلرا اءإلبد لكليةا مجلس لتقريرعلىا اذھ ضيعرو لمالئمةا لبالحلو تلمقترحاا ضعرو لتنفيذا عترضتأ

 لجامعة.ا مجلس على عرضھ ثم

 : تإلتصاالا .7.4

 لمجتمعوا بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا تلكلياا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .7.4.1

 (مصانع – تيئا)إدارات ھ جيرلخاا

 صلالتووا ، تنميتهمو مھتحفيزو توجيههمو سينؤولمرا مع صلالتوا:خلية الدت اإلتصاالا .7.4.2

 بالكليةم ألقساامع كافة ون لتعا، وا لتعليميةا مشكلتهم حلو بلطالا مع
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 :لعملا وفرظ .7.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية للعمل غلتفرا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .7.6

 نظموإدارة  دارةإلا فى يبيةرتددورات  لھ من يفضل،  لهندسيةا تلتخصصاا حدأ فى يةذألستاا جةدر : لتعليما •

 رةلقدوا لطالبيةا باألنشطة ةخبر سابق لھو لجامعيا لتعليما دةجوو تلمعلوماا

 . باللطا مع صلالتوا على •

 يررلتقاا كتابة فى عالية رةمها،  سينؤومر على افإلشرا فى ألقلا على اتسنو ثثال ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .تلمعلوماا نظموإدارة  بلحاسوا امستخدإ دةجاوإ

 وفلظرا تغير مع لتكيفا على رةقد،  نةازمتو شخصية،  لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا : لشخصيةا •

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد،  إلجتماعيةا

 لقسما لرئيس يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .8
 لقسما مجلس ئيسر:   يفةظلوا سمإ .8.1

 .لبحثيةوا لتعليميةا لقسما رموأ جميع تسيير على افإلشرا:  يفةظلوا من فلهدا .8.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .8.3

 .يخصھ فيما لكوذ لكليةوا لقسما مجلس سياسةو اراتقر تنفيذ متابعة •

 . لقسما مجلس على ضللعر للقسم بالنسبة لكليةا رجخا من يسرللتد بلندا تحاامقتر ادعدإ •

 يسربالتد لقائمينا يسرلتدا يئةھ ءعضاأ على ىألخرا   لجامعيةا لألعماوا روسلدوا اتلمحاضرا يعزتو احقترإ •

 . لقسما مجلس على ضللعر لكوذ لقسما فى

 .بالقسم لعملا سير بحسن سلمساا شأنھ من ما كل على لكليةا عميد غبالوإ لقسما خلدا ملنظاا حفظ •

 . عمالهمأ قبةامرو بالقسم لعاملينا على افإلشرا •

 مجلس على بشأنھ ضةولمعرا لمسائلا نظر عند لقسما مجلس نظر جهةو لكليةا لمجلس لقسما مجلس ئيسر يبين •

 .لكليةا

 لتقريرا اذھ يتضمنو لماليةوا يةدارإلوا ليميةلتعوا لعلميةا لقسما نشئو عن سيدرا فصل كل نهاية فى تقرير ادعدإ •

  تلعقاباا  نبياو  نتائجهاو تإلمتحاناواسة رالدا نشئوو بھ لعملأداء ا ىمستوو لقسما فى طلنشاا جھوأل عرضا 

 ئةطتو لقسما مجلس على لتقريرا اذھ ضيعرو لمالئمةا لبالحلو  تلمقترحاا  ضعرو  لتنفيذا  عترضتأ  لتيا

 .ليةلكا مجلس على لعرضھ

 : تإلتصاالا .8.4

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .8.4.1

 كافة مع ونلتعا، ا تنميتهمو مھتحفيزو  توجيههمو  سينؤولمرا على افإلشرا :خلية الدت اإلتصاالا .8.4.2

 .لكليةا عميدو ءلوكالوا مألقساوا داراتإلا

 :لعملا وفرظ .8.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقدا، و بالكلية للعمل غلتفرا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .8.6

 دةجوو تلمعلوماا نظموإدارة  دارةإلا فى يبيةرتددورات  لھ من يفضل،  لتخصصا فى يةذألستاا جةدر : لتعليما •

 .لتخصصا لمجا فى ثألبحاا نشرو لعلميا لبحثوا يسرلتدا فى لمتميزينا منو  لجامعيا لتعليما

 . بلطالا مع صلاولتا على •

 على يسرلتدوا لعلياا تسارالدا بالط على افإلشرا فى ألقلا على اتسنو خمس ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 لعلياا تسارالدوا سيورلبكالوا بالط ىمستو

 وفلظرا تغير مع لتكيفا على رةقد،  نةازمتو شخصية،  لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا : لشخصيةا •

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على اليةع رةقد،  إلجتماعيةا
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 : لقسما خلدا من يفةظلوا شغل تمتطلبا .8.7

 لكليةا عميدرأى  خذأ بعد لجامعةا ئيسر من اربقر لقسما فى ةساتذأ ثالثة مقدأ بين من لقسما مجلس ئيسر يعين •

 للتجديد قابلة سنة ةلمد

 يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .9
 بالكلية لعلميةا مألقساا بأحد يسرتد يئةھ عضو:   يفةظلوا سمإ .9.1

 .بالقسم لبحثيةو ا لتعليميةا لعمليةا فى كةرلمشاا:  يفةظلوا من فلهدا .9.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .9.3

 .لعمليةا ينرلتماو ا اتلمحاضرو ا روسبالد مللقيا غلتفرا •

 . ةلمبتكرا تسارالدو ا ثلبحوا اءبإجر لتخصصيةا ملعلوا متقد فى مةھلمساا •

 .جعالمروا بالكتب اھيدوتزو تلمكتباوا لمعاملا على افإلشروا ثلبحوا من بلطالا هيعد ما على افإلشرا •

 .بلطالا سنفو في بثها على لعملوا ألصيلةا لجامعيةا لقيموا بالتقاليد لتمسكا •

 . لرياضيةوا لثقافيةوا الجتماعيةا شئونهم عايةور ببالطال لمباشرا لالتصاا تدعيمو ترسيخ •

 كل عن اتقرير لكليةا عميد لىإ تقديمو لمعاملوا اتلمحاضروا روسلدا تقاعا خلدا ملنظاا حفظ •

 .لحفظھ اءاتجرإ من تخذا ماو مبالنظا لإلخالا شأنھ من دثحا •

 لقسما مجلس ئيسإلي ر يةرلجاا ثلبحووا اھنشرو ااھجرأ لتيا ثلبحووا لعلميا ھطنشا عن سنويا  ا  تقرير تقديم •

 .لقسما مجلس على ضللعر لمختصا

 .فيها اعضوَ نيكو لتيا نللجاوا لمجالسا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .للكليةو للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .لمحلىا لمجتمعا تطويرو تنمية فى كةرلمشاا •
 : تإلتصاالا .9.4

 لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا تلكلياا فى ءلزمالا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .9.4.1

 .بالجامعة

،  مشاكلهم حل فى مةھلمساو ا سيورلبكالوا مرحلة فى بلطالا عايةر :ة خليالدت اإلتصاالا .9.4.2

و  مھتحفيزو  توجيههمو  لعلياا تسارالدا بالط على افإلشر، ا ساتذتھأ توقيرو  ءلزمالا مع ونلتعاا

 .تنميتهم

 :لعملا وفرظ .9.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية لعملا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .9.6

 علمية يئةأو ھ جامعة منأو  لمصريةا تلجامعاا ىحدإ من لتخصصا فى لهاديعا ماأو  راةلدكتوا جةدر : لتعليما •

 بها للمعموا ئحاللوو ا نينالقوا محكاأ ةعاامر مع لذلك لةدمعا تللجامعا ألعلىا لمجلسا اھيعتبر جةدر على جنبيةأ

 .يفةظلوا لشغل لھھيؤ تخصص فى لكو ذ

 تنميةدورات  زجتاإ قد نيكوو أن  سيورلبكالوا بالط ىمستو على يسرلتدا فى ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .راتلمهاا

  : لشخصيةا •

 .لسمعةا حسن ةلسيرا دمحمو نيكوأن  ➢

 وفلظرا تغير مع لتكيفا على رةقد،  نةازمتو شخصية،    لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا ➢

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد،  إلجتماعيةا
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 : بالكلية يسرتد يئةھ عضو يفةظلو ترشيحھ يتم من لتعيين لتنفيذيةا تآلليا .9.7

 ترشيح على ءبناو  لجامعةا مجلس فقةامو بعد لجامعةا ئيسر من اربقر بالكلية يسرلتدا يئةھ عضو تعيين نيكو •

 ال بماو . لجامعةا فىظمو مظان فى عليها صلمنصوا اءاتلإلجر فقاو و للتجديد قابلة سنة ةلمد لكو ذ لكليةا

 نلقانو ٩٠٠٢ لسنة ٢٠٢ قمر لجامعةا ئيسر اربقر درةلصاا لتنفيذيةا لالئحةا من ٨١ دةلماا مع رضيتعا

 .٩٠٠٢ لسنة ٢١ قمر ليةھألو ا لخاصةا تلجامعاا

 .عيةإلجتماا تلتأميناا  نقانوو    لعملا  نقانو  محكاأ  بالكلية  يسرلتدا  ائفوظ  شاغلى  نشأ  فى  ىتسر •

 شاغلى من رةإلعاأو ا بلندا بطريق بالكلية يسرلتدا يئةھ ءعضاأ ائفوظ شغل لجامعةا ئيسر من اربقر زيجو •

 .لمماثلةا لعلياا دھلمعاو ا تلكلياا فى ائفظلوا هذھ

و  لكليةا عميد ترشيح على ءبنا لجامعةا ئيسر من اربقر لكو ذ ةلخبرذوى ا من متفرغين غير ةساتذأ تعيين زيجو •

 .ذلألستا فتصر لتىا ةلمكافأا لتعيينا ارقر يتضمنأن  على ءألمناا مجلس ئيسر ةفقامو

 

 مساعد ذستاأ جةربد يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .10
 بالكلية لعلميةا مألقساا بأحد مساعد ذستاأ جةدر على حاصل يسرتد يئةھ عضو:   يفةظلوا سمإ .10.1

 .بالقسم لبحثيةو ا تعليميةلا لعمليةا فى كةرلمشاا:  يفةظلوا من فلهدا .10.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .10.3

 . لعمليةا ينرلتماو ا اتلمحاضرو ا روسبالد مللقيا غلتفرا •

 لعلميةا لرسائلا على افإلشروا ةلمبتكرا تسارالدو ا  ثلبحوا اءبإجر  لتخصصيةا ملعلوا متقد  فى  مةھلمساا •

 .راةلدكتووا لماجستيرا بلطال

 .جعالمروابالكتب اھيدوتزو تلمكتباوا لمعاملا على افإلشروا ثلبحوا من بلطالا هيعد ما على افإلشرا •

 .بلطالا سنفو في بثها على لعملوا ألصيلةا لجامعيةا لقيموا بالتقاليد لتمسكا •

 . لرياضيةوا لثقافيةوا الجتماعيةا شئونهم عايةور ببالطال لمباشرا لالتصاا تدعيمو ترسيخ •

 كل عن اتقرير لكليةا عميد لىإ تقديمو لمعاملوا اتلمحاضروا روسلدا تقاعا خلدا ملنظاا حفظ •

 .لحفظھ اءاتجرإ من تخذا ماو مبالنظا لإلخالا شأنھ من دثحا •

 لقسما مجلس ئيسر لىإ يةرلجاا ثلبحووا اھنشرو ااھجرأ لتيا ثلبحووا لعلميا ھطنشا عن سنوي ا اتقرير تقديم •

 .لقسما مجلس على ضللعر لمختصا

 .فيها اعضَو نيكو لتيا ناللجوا لمجالسا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .للكليةو للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ فى كةرلمشاا •

 ..لمحلىا لمجتمعا تطويرو تنمية فى كةرلمشاا •

 : تإلتصاالا .10.4

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .10.4.1

،  مشاكلهم حل فى مةھلمساو ا سيورلبكالوا مرحلة فى بلطالا عايةر :خلية الدت اإلتصاالا .10.4.2

و  مھتحفيزو  توجيههمو  لعلياا تسارالدا بالط على افإلشر، ا ساتذتھأ توقيرو  ءلزمالا مع ونلتعاا

 .تنميتهم

 :لعملا وفرظ .10.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية للعمل غلتفرا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .10.6

  : لتعليما •

أو  ىألخرا تلجامعاا ىحدأوإ لجامعةا فى ألقلا على اتسنو خمس ةمد رسمد يفةوظ شغل دق نيكوأن  ةمد ➢

 ألقلا على اتسنو خمس راةلدكتوا جةدر على حصولھ على مضت قد نيكوأو أن  ،رظمنا علمى معهد فى

 .لهادمايعاأو  سيورلبكالوا جةدر على حصولھ على ألقلا على سنة ةعشر ثالثة مضى قد نيكوأن  طبشر
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و  لعلمىا ھطنشا عن فضال يسرلتدا يئةھ ءعضاأ تجباابو تعيينھ منذ مسلكھو  عملھ فى ملتزما نيكو أن ➢

أو  تللجامعا ألعلىا للمجلي لتابعةا ئمةالدا لعلميةا للجنةا من ترقيتھ تم قد نيكو. أن ظلملحوا إلجتماعىا

 .لخاصةا تلجامعاا مجلس اھيقر لتىا تلجهاو ا نللجاا

 فى كةرلمشاوا لعلياا تسارالدا بالوط سيورلبكالوا بالط ىمستو على يسرلتدا ىف ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .راتلمهاا تنميةدورات  زجتاإ قد نيكوو أن  ةلمبتكرا ثلبحوا

  : لشخصيةا •

 لسمعةا حسن ةلسيرا دمحمو نيكوأن  ➢

،  اعيةإلجتما وفلظراتغير مع لتكيفا على رةقد ،نةازمتو شخصية ،لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا ➢

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد

 

  ذستاأ جةربد يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .11
 بالكلية لعلميةا مألقساا بأحد ذستاأ جةدر على حاصل يسرتد يئةھ عضو:   يفةظلوا سمإ .11.1

 .بالقسم لبحثيةو ا لتعليميةا لعمليةا فى كةرلمشاا:  يفةظلوا من فلهدا .11.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .11.3

 . لعمليةا ينرلتماو ا اتلمحاضرو ا روسبالد مللقيا غلتفرا •

 لعلميةا لرسائلا على افإلشروا ةلمبتكرا تسارالدو ا  ثلبحوا اءبإجر  لتخصصيةا ملعلوا متقد  فى  مةھلمساا •

 .راةلدكتووا لماجستيرا بلطال

 .جعالمروابالكتب اھيدوتزو تلمكتباوا لمعاملا على افإلشروا ثلبحوا من بلطالا هيعد ما على افإلشرا •

 .بلطالا سنفو في بثها على لعملوا ألصيلةا لجامعيةا لقيموا بالتقاليد لتمسكا •

 . لرياضيةوا لثقافيةوا الجتماعيةا شئونهم عايةور ببالطال لمباشرا لالتصاا تدعيمو ترسيخ •

 كل عن اتقرير لكليةا عميد لىإ تقديمو لمعاملوا اتلمحاضروا روسلدا تقاعا خلدا ملنظاا حفظ •

 .لحفظھ اءاتجرإ من تخذا ماو مبالنظا لإلخالا شأنھ من دثحا •

 لقسما مجلس ئيسر لىإ يةرلجاا ثلبحووا اھنشرو ااھجرأ لتيا ثلبحووا لعلميا ھطنشا عن سنوي ا اتقرير تقديم •

 .لقسما مجلس على ضللعر لمختصا

 .فيها اعضَو نيكو لتيا نللجاوا لمجالسا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .للكليةو للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ ىف كةرلمشاا •

 ..لمحلىا لمجتمعا تطويرو تنمية فى كةرلمشاا •

 : تإلتصاالا .11.4

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .11.4.1

،  مشاكلهم حل فى مةھلمساو ا سيورلبكالوا مرحلة فى بلطالا عايةر :خلية الدت اإلتصاالا .11.4.2

و  مھتحفيزو  توجيههمو  لعلياا تسارالدا بالط على افإلشر، ا ساتذتھأ توقيرو  ءلزمالا مع ونالتعا

 .تنميتهم

 :لعملا وفرظ .11.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية للعمل غلتفرا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .11.6

  : لتعليما •

 تلجامعاا ىحدأوإ لجامعةا فى ألقلا على اتسنو خمس ةمد أستاذ مساعد يفةوظ شغل قد نيكوأن  ةمد ➢

 اتسنو خمس راةلدكتوا جةدر على حصولھ على مضت قد نيكوأو أن  ،رظمنا علمى معهد فىأو  ىألخرا

أو  سيورلبكالوا جةدر على حصولھ على ألقلا على سنة ةعشر ثالثة مضى قد نيكوأن  طبشر ألقلا على

 .لهادمايعا

و  لعلمىا ھطنشا عن فضال يسرلتدا يئةھ ءعضاأ تجباابو تعيينھ منذ مسلكھو  عملھ فى ملتزما نيكو أن ➢

أو  تللجامعا ألعلىا للمجلي لتابعةا ئمةالدا لعلميةا للجنةا من ترقيتھ تم قد نيكو. أن ظلملحوا إلجتماعىا

 .لخاصةا تلجامعاا مجلس اھيقر لتىا تلجهاو ا نللجاا
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 فى كةرلمشاوا لعلياا تسارالدا بالوط سيورالولبكا بالط ىمستو على يسرلتدا فى ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .راتلمهاا تنميةدورات  زجتاإ قد نيكوو أن  ةلمبتكرا ثلبحوا

  : لشخصيةا •

 لسمعةا حسن ةلسيرا دمحمو نيكوأن  ➢

،  إلجتماعيةا وفلظراتغير مع لتكيفا على رةقد ،نةازمتو شخصية ،لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا ➢

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد

 

 لمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكليةل يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .12
 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية.:   يفةظلوا سمإ .12.1

 إشراف علي تنفيذ سياسة الجودة التعليمية بالكلية.لا:  يفةظلوا من فلهدا .12.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .12.3

 . تيجيةاإلسترا فهاادوأھ سالتهار لتحقيق ةلكليإدارة ا متابعةو عمد •

 راتلمقروا مجالبرا توصيفو يميةدألكاالمعاييرا ضعو متابعة تشمل لتيوا بالكلية يميةدألكاا ألنشطةا متابعة •

 .اھتنفيذ تلياوآ لتحسينا خطط ضعوو سيةرالدا راتلمقروا مجالبرا يررتقا ادعدوإ سيةرالدا

 فقا و للكلية( تيالذا لتقييما)لسنويةا يررلتقاا جعةامرو متابعةو ادإلعد اتفعيله تلياوآ ةللوحد تنفيذية خطة ضعو •

 . دإلعتماوا ملتعليا دةجو نلضما لقوميةا لهيئةا ذجلنما

 ءعضاأ يبرتدو توعية من لتأكدوا اھتطويرو لرضاا سقياو لطالبيا لتقويموا داءألا تقييم نظم تطبيق متابعة •

 .لحديثةوا ةلمستجدا لتقييما قرط على يسرلتدا يئةھ

 اتمحاضر تنظيمو سالتهار لتحقيق بها لفنيةا نللجاا لخال من لمعلنةوا لموثقةا لسنويةا لعملا خطة تفعيل •

 ءعضاوأ بلطالا ىمستو على لك، وذ عليها رقتط لتيا راتلتطو، وا دةلجوا ثقافة بنشر لمتعلقةا لتوعيةا

 .لمستهدفةا تلفئاا جميع، و ييندارإل، وا يسرلتدا يئةھ

 لسنةا بالط – جيرخا مقييم) قبل من لتعليميةا مجالبرا لتقييم يجيةرلخاوا خليةالدا جعةالمرا تلياآ تفعيل •

 (.اھغيرو لعملا بصحاأ – نلخريجوا – لنهائيةا

،  لبشريةا اردلمو، وا لكليةا نشطةأ جميع عن تحصائياوإ تبيانا ادعدوإ مةزلالا تلبياناا عداقو ءبنا •

 تسارالد، وا لبيئةا تنمية، و لمجتمعا خدمة نشطة، وأ لطالبيةا تلخدما، وا جبرنام لكل لمتاحةا تإلمكانياوا

 .لبحثيةا ألنشطة، وا لعلياا

 : تإلتصاالا .12.4

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .12.4.1

 كافة مع ونلتعا، ا تنميتهمو مھتحفيزو  توجيههمو  سينؤولمرا على افإلشرا :خلية الدت اإلتصاالا .12.4.2

 .لكليةا عميدو ءلوكالو ا مألقساوا داراتإلا

 :لعملا وفرظ .12.5

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، واالعمل بوحدة ضمان الجودة بالكلية

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .12.6

 .لهندسيةا تلتخصصاا حدأ فى راهلدكتوا جةدر : لتعليما •

 .دةلجوا فى ةمعتمد يبيةرتددورات  على حاصلو دةلجوا فى ألقلا ىعل اتسنو ثثال ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 وفلظرا رتغي مع لتكيفا على رةقد،  نةازمتو شخصية،  لعملا داءرألھاظ سحماو عالية فعيةدا : لشخصيةا •

 .دارةإلا حسن رةمها  لديھو لغيرا  مع  مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد  ،إلجتماعيةا
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 مدرس مساعد جةربد يسرلتدا يئةھ لعضو فييظلوا لتوصيفا بطاقة .13
 بالكلية لعلميةا مألقساا بأحد( مساعد رسمد جةربد)ونمعا يسرتد يئةھ عضو:   يفةظلوا سمإ .13.1

 .بالقسم لبحثيةو ا لتعليميةا لعمليةا فى معاونة عضو ھيئة التدريس:  يفةظلوا من فلهدا .13.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .13.3

 .لھ لتابعا لقسما لخال من بها يكلف لتيا لألعماا من اھغيرو عمليةوس ودر تتمرينا من بھ يكلف بما ملقياا •

 .راةلدكتوا جةدر على لللحصو لعلميا لبحثوا سةرالدا في لجهدا لبذ •

 .للكليةو لھ لتابعا للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ في كةرلمشاا •

 يبرلتدو ا لبحثيةا تسارادلو ا تعاولمشرا من بلطالا هيعد ما على افإلشرا فى يسرلتدا يئةھ عضو نةومعا •

 .لصيفىا لعملىا

 .بلطالا سنفو في بثها على لعملوا ألصيلةا لجامعيةا لقيموا بالتقاليد لتمسكا •

 .لرياضيةوا لثقافيةوا لفنيةا لطالبيةا ألنشطةا مجابر فى كتهمرمشاو  ببالطال رلمباشا لإلتصاا تدعيمو ترسيخ •

 من دثحا كل عن ا  تقرير لمختصا يسرلتدا يئةھ عضو ىلإ تقديمو لمعاملوا روسلدا تقاعا خلدا ملنظاا حفظ •

 .لحفظھ اءاتجرإ من تخذا ماو مبالنظا لإلخالا شأنھ

 ضللعر لمختصا لقسما مجلس ئيسر لىإ راةلدكتوا  جةربد  صلخاا  لبحثا  فى  تقدمھ عن سنويا  ا  تقرير تقديم •

 .لقسما مجلس على

 .يةللكلو للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .لمحلىا لمجتمعا تطويرو تنمية مجابر فى يسرلتدا يئةھ ءعضاأ نةومعا •

 .بالجامعة يسرلتدا يئةھ ءألعضا نةولمعاا لهيئةا راتقد تنميةدورات  تلقى •

 : مهام إضافية يمكن القيام بها .13.4

 .بالجامعة نيةوإللكترا لنظما على يفيظلووا لعلميا طلنشاا عن لمطلوبةا تلبياناوا تإلحصائياا ادعدإ •

 .بالكلية لمعاملا تطوير تعاومشر في كةرلمشاا •

 بالكلية دةلجوا نضما ةحدو نشطةأ في كةرلمشاا •

 : تإلتصاالا .13.5

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .13.5.1

 والمشاركة في األنشطة الطالبية. بلطالا عايةر :خلية الدت اإلتصاالا .13.5.2

 :لعملا وفرظ .13.6

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية للعما

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .13.7

  : لتعليما •

 .مقامها ميقو ماأو  لتخصصا دةما فى ألقلا على جيد تقدير على حاصل نيكوأن  ➢

 جنبيةأ علمية يئةأوھ جامعة منأو  لمصريةا تلجامعاا ىحدإ من لتخصصا فى لهاديعا ما أولماجستيرا جةدر ➢

و  بها للمعموا ئحاللوو ا نينالقوا محكاأ ةعاامر مع لذلك لةدمعا تللجامعا ألعلىا لمجلسا اھيعتبر جةدر على

  يفةظلوا لشغل لھھيؤ تخصص فى لكذ

 فى كةرلمشاوا لعلياا تسارالدا بالوط سيورلبكالوا بالط ىمستو على يسرلتدا فى ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .راتلمهاا تنميةدورات  زجتاإ قد نيكوو أن  ةلمبتكرا ثلبحوا

  : لشخصيةا •

 لسمعةا حسن ةلسيرا دمحمو نيكوأن  ➢

،  إلجتماعيةا وفلظراتغير مع لتكيفا على رةقد ،نةازمتو شخصية ،لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا ➢

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد

 ءعضاأ من ثنينا عضويةو  لكليةا عميد برئاسة لجنة مماأ لنوعىا لتقييمو ا لشخصيةا لمقابلةا حبنجا زيجتاأن  ➢

 .لكليةا مجلسرأى  خذأ بعد سنويا لجامعةا ئيسر يعينهما بالكلية يسرلتدا يئةھ

 لجامعةا ئيسر نائب برئاسة لمركزيةا لجامعةا لجنة مماأ لنوعىا لتقييمو ا لشخصيةا لمقابلةا حبنجا زيجتا أن ➢

 لرئيس زيجوو . لجامعةا معا مينأ عضويةو  غيابھ حالة فى عنھ بوين منأو  ثلبحوو ا لعلياا تساراللد
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 لمعدينا جينذلنموا فى لمقابلتينا نتيجتى ضعو عىاير. و ورةلضرا عند للجنة خرآ عضو ضافةإ لجامعةا

 .ألساسيةا لتعيينا تمسوغا حدأ لكذ رعتباوإ مبالتقد صلخاا لملفا فى لجنة كل دعتماإ بعد لذلك

 ،فيها للتعيين لمرشحا لكليةا فى شهرأ ستة عن تقل ال ابنتدإ ةفتر لجامعةا فى ةمر ولأل ھتعيين قبل يقضى أن ➢

 لها لمرشحا يفةظلوا مرتب من% 80 ءيكافى ما ةلفترا تلك لخال لھ فيصرو 

 معيد جةربدمعاون  يسرلتدا يئةھ لعضو يفيظلوا لتوصيفا بطاقة .14
 بالكلية لعلميةا مألقساا دبأح( معيد جةربد)ونمعا يسرتد يئةھ عضو:   يفةظلوا سمإ .14.1

 .بالقسم لبحثيةوا لتعليميةا لعمليةا فى معاونة عضو ھيئة التدريس:  يفةظلوا من فلهدا .14.2

 : تلمسئولياوا ملمهاا .14.3

 .لھ لتابعا لقسما لخال من بها يكلف لتيا لألعماا من اھغيرو عمليةودروس  تتمرينا من بھ يكلف بما ملقياا •

 .راةلدكتوا جةدر على لللحصو ميلعلا لبحثوا سةرالدا في لجهدا لبذ •

 .للكليةو لھ لتابعا للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ في كةرلمشاا •

 يبرلتدو ا لبحثيةا تسارالدو ا تعاولمشرا من بلطالا هيعد ما على افإلشرا فى يسرلتدا يئةھ عضو نةومعا •

 .لصيفىا لعملىا

 .بلطالا سنفو في بثها على لعملوا ألصيلةا لجامعيةا لقيموا بالتقاليد لتمسكا •

 .لرياضيةوا لثقافيةوا لفنيةا لطالبيةا ألنشطةا مجابر فى كتهمرمشاو  ببالطال رلمباشا لإلتصاا تدعيمو ترسيخ •

 من دثحا كل عن ا  تقرير لمختصا يسرلتدا يئةھ عضو لىإ تقديمو لمعاملوا روسلدا تقاعا خلدا ملنظاا حفظ •

 .لحفظھ اءاتجرإ من تخذا ماو مبالنظا لإلخالا شأنھ

 ضللعر لمختصا لقسما مجلس ئيسر لىإ راةلدكتوا  جةربد  صلخاا  لبحثا  فى  تقدمھ عن سنويا  ا  تقرير ديمتق •

 .لقسما مجلس على

 .للكليةو للقسم لعلميةا اتلمؤتمرا لعماأ فى كةرلمشاا •

 .لمحلىا لمجتمعا تطويرو تنمية مجابر فى يسرلتدا يئةھ ءعضاأ نةومعا •

 .بالجامعة يسرلتدا يئةھ ءألعضا نةولمعاا ةلهيئا راتقد تنميةدورات  تلقى •

 : مهام إضافية يمكن القيام بها .14.4

 .بالجامعة نيةوإللكترا لنظما على يفيظلووا لعلميا طلنشاا عن لمطلوبةا تلبياناوا تإلحصائياا ادعدإ •

 .بالكلية لمعاملا تطوير تعاومشر في كةرلمشاا •

 بالكلية دةلجوا نضما ةحدو نشطةأ في كةرلمشاا •

 : تإلتصاالا .14.5

 .بالجامعة لمختلفةا داراتإلوا ىألخرا مألقساا مع يبةط تعالقا تنمية:  جيةرلخاا تإلتصاالا .14.5.1

 والمشاركة في األنشطة الطالبية. بلطالا عايةر :خلية الدت اإلتصاالا .14.5.2

 :لعملا وفرظ .14.6

 .مفاجئة رطمخا، و عالية طضغو تحمل على رةلقد، وا بالكلية لعملا

 

 : يفةظلوا شغل تمتطلبا .14.7

  : لتعليما •

 .التقدير التراكمي في الدرجة الجامعية األولي فى ألقلا علىجدا   جيد تقدير على حاصل نويكأن  ➢

 مادة التخصص أو ما يقوم مقامها. فى ألقلا على جيد تقدير على حاصل نيكوأن  ➢

 قد نيكوأن و سيورلبكالوا بالط ىمستو علىالعمل بالهيئة المعاونة بدرجة معيد  فى ةخبر : يبرلتدوا ةلخبرا •

 .راتلمهاا تنميةدورات  زجتاإ

  : لشخصيةا •

 لسمعةا حسن ةلسيرا دمحمو نيكوأن  ➢

،  إلجتماعيةا وفلظراتغير مع لتكيفا على رةقد ،نةازمتو شخصية ،لعملا داءأل رھاظ سحماو عالية فعيةدا ➢

 .لغيرا مع مھلتفاوا لإلتصاا على عالية رةقد

 ءعضاأ من ثنينا عضويةو  لكليةا عميد برئاسة نةلج مماأ لنوعىا لتقييمو ا لشخصيةا لمقابلةا حبنجا زيجتاأن  ➢

 .لكليةا مجلسرأى  خذأ بعد سنويا لجامعةا ئيسر يعينهما بالكلية يسرلتدا يئةھ

mailto:engineering.qac@pua.edu.eg


 Pharos University in Alexandria 

Faculty of Engineering 

Quality Assurance Unit  

 ةـــدريـنــكــاإلســاروس بــــة فــــعــــامـــج

 ةــــدســنـهـــة الـــيـلــك

 وحدة ضمان الجودة

 

 حاصلة على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
 

Page 16 of 16  2022 /2021كلية الهندسة جامعة فاروس باألسكندرية  –وحدة ضمان الجودة 
engineering.qac@pua.edu.eg 

 

 

 لجامعةا ئيسر نائب برئاسة لمركزيةا لجامعةا لجنة مماأ لنوعىا لتقييمو ا لشخصيةا لمقابلةا حبنجا زيجتا أن ➢

 لرئيس زيجوو . لجامعةا معا مينأ عضويةو  غيابھ حالة فى نھع بينو منأو  ثلبحوو ا لعلياا تساراللد

 لمعدينا جينذلنموا فى لمقابلتينا نتيجتى ضعو عىاير. و ورةلضرا عند للجنة خرآ عضو ضافةإ لجامعةا

 .ألساسيةا لتعيينا تمسوغا حدأ لكذ رعتباوإ مبالتقد صلخاا لملفا فى لجنة كل دعتماإ بعد لذلك

 ،فيها للتعيين لمرشحا لكليةا فى شهرأ ستة عن تقل ال ابنتدإ ةفتر لجامعةا فى ةمر لوأل تعيينھ قبل يقضى أن ➢

 لها لمرشحا يفةظلوا مرتب من% 80 ءيكافى ما ةلفترا تلك لخال لھ فيصرو 
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