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 إعداد

  العال عبد أحمد محمد.أ

اإلدارى الجهاز معيار مسئول  
 

 إشرأف

مهران على صفاء. د  

اإلدارى الجهاز معيار مسئول  
خاص شكر  

 دارىاإل الجهاز معيار ومسئول العامة الصحة أستاذ العطار الدين صالح غادة. د.أ 
 وملحوظة بارزة مجهودات من ارسته لما ٢٠١٣ حتى ٢٠٠٨ الجودة ضمان بوحدة

اإلدارى ازبالجه  
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 الفهرس
 م الوحدة -اإلدارة -القسم رقم الصفحة

 ١ مقدمة ٤
 ٢ نبذة مختصرة عن الكلیة ٥
 ٣ تعریف التوصیف الوظیفى ٧
 ٤ األاقسام االكادیمیة ١٣
 ٥ اإلدارات والوحدات ٣٠
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 مقدمة
لة ، فإن الكلیة  تولى اھتمامًا خاصًا للنھوض إیمانًا من الكلیة بأھمیة ودور العنصر البشرى فى عملیة التنمیة الشام

ورفع كفاءة العاملین فى الجھاز اإلدارى للكلیة ، وذلك من خالل تقدیم البرامج المتكاملة لصقل خبراتھم وإنشاء 

الوحدات المؤسسیة التى تھتم بتنمیة مھارات وقدرات الموظف الحكومي، باإلضافة إلى توفیر برامج المیكنة للتیسیر 

ع كفاءة الخدمات المقدمة لذا تحرص الكلیة دائما على األھتمام بالجھاز اإلدارى وأرائھ ومحاولة توفیر مناخ جید ورف

فى ظل الظروف والمتغیرات الخارجیة لمحاولة الوصول إلى أقصى درجات رضاء الجھاز اإلدارى من خالل 

ن اإلحتیاجات التدریبیة للعاملین لرفع الكفاءة من إستبیان سنوى عن الرضا الوظیفى كما تقوم الكلیة بعمل إستبیان ع

 خالل الدورات التدریبیة لمواكبة التقدم التكنولوجى وذلك من خالل التوصیف الوظیفى للجھاز اإلدارى بالكلیة .  
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الكلية عن مختصرة نبذة  
 ١٣٨٠محرم سنة  ٢٠ الصادر فى ١٩٦٠لسنة  ١٢٩٥أنشئت كلیة الطب جامعة ٍأسیوط بالقرار الجمھورى رقم 

وألحقت أقسام الصیدلة بكلیة الطب بنفس القرار المشار إلیة لتكون نواة مستقلة لكلیة  ١٩٦٠یولیو  ١٤الموافق 
  الصیدلة بجامعة أسیوط التى تعتبر رابع جامعات مصر من حیث الترتیب الزمنى لإلنشاء.

وكانت فى مبانى كلیة العلوم ١٩٦١ /١٩٦٠فى العام الجامعى بدأت الدراسة بكلیة الطب جامعة أسیوط 
طالب  ١٤٦عضو ھیئة تدریس و  ١٧قسما و ١٥والدراسة اإلكلینیكیة كانت  فى المستشفى الجامعى القدیم  بعدد 

طالبة ) .والكلیة منذ تأسیسھا وھي تسعي جاھدة بكل قوة إلي تفعیل إمكانیاتھا  ٢١ –طالب  ١٢٥وطالبة ( 
معتمدة في ذلك كلھ علي الخبرات العلمیة والفكریة ألساتذتھا ومستندة في ذلك وقدراتھا وإرثاء خبرات طالبھا 

لكافة المستحدثات واألسالیب العلمیة والتكنولوجیة إلي جانب الرؤى االجتماعیة الفاعلة من أجل خدمة كافة 
  قطاعات المجتمع المحیط. 

استمرار وإستحداث برامج ومقررات جدیدة وتسعي الكلیة طوال مسیرتھا إلي تطویر برامجھا ومقرراتھا ب      
علي نحو یتناسب مع المتغیرات العلمیة واألكادیمیة كما أن الكلیة حریصة علي إنشاء تخصصات جدیدة تتناسب 

  مع االحتیاجات العلمیة والمتطلبات التنمویة المختلفة، لسوق العمل.

قطاع الدراسات العلیا والبحوث، وقطاع شئون وتضم الكلیة ثالثة قطاعات وھي قطاع شئون التعلیم والطالب، و
خدمة المجتمع وتنمیة البیئة،إلى جانب المستشفیات الجامعیة و تعمل الكلیة جاھدة من أجل خدمة ورعایة أھم 
عنصر في العملیة األكادیمیة أال وھو الطالب بدءا من خلق بیئة جامعیة وتربویة تعمل علي صقل وتنمیة 

 إلي التطویر واإلستحداث في البرامج المختلفة من حیث المناھج وطرق التدریس ھذا الشخصیة المتكاملة وصوًال
باإلضافة للبرامج واألنشطة الطالبیة التي تسعي لتعریف الطالب بطالب الكلیات األخرى فى نفس الجامعة 

یة من خدمات من خالل وطالب الجامعات األخرى، كما تمتد ھذه الرعایة إلي المتمیزین من أبنائھا بما توفره الكل
  ادارة الجامعة تتوافر فیھا سبل الرعایة من إقامة وتغذیة وتوجیھ نفسي وكذلك رعایة طبیة.  

وتم منح أول درجة ١٩٦٠وعلى مستوى الطالب فقد صدرت أول الئحة لمرحلة البكالوریوس فى عام 
حوث والدراسات العلیا فقد وعلى مستوى الب طبیبة) ١٤طبیب ، ٤٣خریج (  ٥٧لعدد ١٩٦٦بكالوریوس عام 

م  وبدأ التسجیل بعد ذلك لدرجات الماجستیر والدكتوراه ألقسام ١٩٧٣صدرت أول الئحة للدراسات العلیا فى 
  الكلیة المختلفة.

ویوجد حدیثًا بالكلیة مكتب تمویل األبحاث یعمل على تنفیذ خطة الكلیة البحثیة ویساعد فى ترشید وزیادة التمویل 

م وكان فى تخصص  ١٩٦٢تم منح أول دبلوم عام خلق بیئة تنافسیة تشجع على ذلك وقد ل البحثى من خال

م  فى تخصص الكیمیاء الحیویة. وتزایدت أعداد الممنوحین ١٩٦٦الكیمیاء الحیویة وأول دكتوراه كانت فى عام 

  . ٢٠١٥وذلك للعام  ١٠٥ودرجة الدكتوراة  ٣٥٢لدرجة الماجستیر 
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( جوائز الدولة متنوعة لیة فقد حصل الكثیر من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة على جوائزوعلى مدار تاریخ الك
  التقدیریة والتشجیعیة وغیرھا من الجوائز ) وكذلك جوائز عالمیة ( مثل جائزة السكان) 

امعة وال یفوت الكلیة توفیر الرعایة الكاملة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وعائالتھم من خالل إدارة الج
أیضا متمثلة فى الرعایة الصحیة من خالل وحدة عالج أعضاء ھیئة التدریس والرعایة اإلجتماعیة من خالل 
نادى أعضاء ھیئة التدریس ونادى جامعة أسیوط الجدید وتوفیر استراحة لھم بالقاھرة على أعلى مستوى 

سجل المدنى وشھادات الوفاة. كما تھتم باَلإضافة تم توفیر خدمات مثل صحیفة الحالة الجنائیة والجوازات وال
الكلیة برعایة الجھاز اإلدارى بھا من خالل إدارة الجامعة أیضا متمثلة فى الرعایة الصحیة والرعایة اإلجتماعیة 

وقد تم إعتماد الكلیة تخدام استراحة الجامعة بالقاھرة من خالل نادى العاملین بجامعة أسیوط كذلك أحقیتھم فى إس
  م .٢٠١٢-٧- ١٢القومیة لضمان الجودة واإلعتماد فى من الھیئة 
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 تعريف التوصيف الوظيفى
یشیر التوصیف الوظیفى إلى وصف مكتوب للعمل الذى یؤدیة الموظف بدایة من عناصر بیانات العمل األساسیة      

.التى تحدد العمل  

ل الوظیفى وفكرة ملخصة قصیرة عن األھداف ویتكون بوجة عام من معلومات أساسیة عن العمل وتتضمن مسمى العم 

وعبارات تفصیلیة عن الواجبات والمسئولیات مع وصف كل واجب التى یجب على الموظف تحقیقھا األساسیة 

ومسئولیة فى فقرة منفصلة ویبین الوصف أیضًا عالقات الوظیفة والمعرفة والمھارات الالزم توافرھا بالقائم بأعمال 

كل اإلدارى واألكادیمى.الوظیفة لتوصیف الھی  
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بشأن تنظیم الجامعات والتى تنص على " یعین رئیس ١٩٧٢لسنة  ٤٩) لقانون ٤٣یعین عمید الكلیة طبقًا لنص المادة (

لة عدم وجود أساتذة وات قابلة للتجدید وفى حاالجامعة المختص عمید الكلیة من بین األساتذة العاملین لمدة ثالث سن

بالكلیة أو المعھد لرئیس الجامعة أن ینتدب أحد األساتذة من الكلیات أو المعاھد التابعة للجامعة للقیام بعمل عمید الكلیة 

.ولھ أن ینتدب أحد األساتذة المساعدین من ذات الكلیة للقیام بأعمال العمید  

 المھام والمسئولیات

ك تنفیذ قرارات مجلس الكلیة ومجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات فى حدود ھذه تنفیذ القوانین واللوائح وكذل -

 القوانین واللوائح .

یقدم عمید الكلیة بعد العرض على مجلس الكلیة تقریرًا إلى رئیس الجامعة فى  نھایة كل عام جامعى عن شئون التعلیم  -

للعرض على مجلس الجامعة.والبحوث وسائر نواحى النشاط فى الكلیة وذلك لمتھیده   

وتبلیغ محاضر الجلسات إلى رئیس الجامعة والقرارات خالل ثمانیة أیام من تاریخ تنفیذ قرارات مجلس الكلیة   -

 صدورھا ویبلغ الھیئات والسلطات الجامعیة المختصة بالقرارات.

 عن تنفیذ القوانین واللوائح الجامعیة تصریف أمور الكلیة وإدارة شئونھا العلمیة واإلداریة والمالیة ویكون مسئوًال -

 وكذلك تنفیذ قرارات مجلس الكلیة ومجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات فى حدود ھذه القوانین واللوائح.

للعمید أن یدعو إلى اجتماع مجالس األقسام واللجان المشكلة فى الكلیة وفقًا ألحكام ھذا القانون كما لھ أن یعرض علیھا  -

یراه من الموضوعات.ما   

 

 أوًال:التوصیف الوظیفي لعمید الكلیة
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أو الحصول على اللقب العلمى إلى مقرر یحیل عمید الكلیة طلب شغل الوظیفة ( األساتذة واألساتذة المساعدین )  -

 اللجنة العلمیة الدائمة .

یحیل عمید الكلیة تقاریر اللجان العلمیة عن المرشحین إلى القسم المختص للنظر فى الترشیح ثم تعرض على مجلس  -

كلیة ومجلس الجامعة.ال  

األشراف على إعداد الخطة التعلیمیة والعلمیة فى الكلیة ومتابعة تنفیذھا. -  

التنسیق بین األجھزة الفنیة واإلداریة والعاملین بالكلیة. -  
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ویكون  على "  فى الفقرة األخیرة منھا والتى تنص ١٩٧٢لسنة  ٤٩) لقانون ٤٧( یعین وكیل  الكلیة طبقًا لنص المادة

أساتذة الكلیة بقرار من الجامعة بناء على ترشیح العمید وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید الكلیة من بین وكیل ین یعت

.مرة واحدة  

 المھام الوظیفیة

یتولى وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  ١٩٧٢اسنة  ٤٩للقانون ) من الالئحة التنفیذیة ٣٥طبقًا لنص المادة ( 

 المھام التالیة تحت إشراف العمید

المساعدة فى وضع الالئحة الداخلیة لمرحلة البكالوریوس . -  

تصریف شئون الطلبة فى الكلیة واإلشراف على التدریب العملى للطالب. -  

ریس واإلمتحانات من خارج الكلیة لعرضھا على مجلس الكلیة.دراسة مقترحات األقسام فى شأن الندب للتد -  

اإلشراف على رعایة الشئون الریاضیة واألجتماعیة للطالب. -  

اإلشراف على متابعة تدریس المقررات والمناھج. -  

اإلشراف على شئون الطالب الوافدین. -  

الطالب.إعداد ما یعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلیة فیما یخص شئون  -  

 

 

شئون التعلیم والطالبل لوكیل الكلیة  أوًال:التوصیف الوظیفي  
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والتى تنص فى الفقرة األخیرة منھا على " ویكون   ١٩٧٢لسنة  ٤٩) لقانون ٤٧یعین وكیل  الكلیة طبقًا لنص المادة (

ثالث سنوات قابلة  ى ترشیح العمید وذلك لمدةتعیین وكیل الكلیة من بین أساتذة الكلیة بقرار من الجامعة بناء عل

 للتجدید مرة واحدة.

 المھام الوظیفیة

یتولى وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا  ١٩٧٢اسنة  ٤٩) من الالئحة التنفیذیة للقانون ٣٥طبقًا لنص المادة ( 

 والبحوث المھام التالیة تحت إشراف العمید

العلیا.المساعدة فى وضع لالئحة الدراسات  -  

واإلشراف على اإلبحاث المقدمة من أعضاء ھیئة التدریس لوحدة تمویل األشراف على الخطط البحثیة باألقسام  -

 اإلبحاث لصرف تمویل مالى لإلبحاث الفائزة.

تصریف شئون طالب الدراسات العلیا  فى الكلیة. -  

الدراسات العلیا.إمتحانات ت األقسام فى شأن دراسة مقترحا -  

شراف على شئون الطالب الوافدین.اإل -  

.ى السنوى للكلیة فیما یخص شئون الدراسات العلیاإعداد ما یعرض على المؤتمر العلم -  

 

 

شئون طالب الدراسات العلیا والبحوث ل لوكیل الكلیة  أوًال:التوصیف الوظیفي  
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ى تنص فى الفقرة األخیرة منھا على " ویكون والت ١٩٧٢لسنة  ٤٩) لقانون ٤٧یعین وكیل  الكلیة طبقًا لنص المادة (  

تعیین وكیل الكلیة من بین أساتذة الكلیة بقرار من الجامعة بناء على ترشیح العمید وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة  

 للتجدید مرة واحدة.

 المھام الوظیفیة

خدمة ل الكلیة لشئون یتولى وكی ١٩٧٢اسنة  ٤٩) من الالئحة التنفیذیة للقانون ٣٥طبقًا لنص المادة ( 

المھام التالیة تحت إشراف العمید المجتمع وتنمیة البیئة   

الموجودة بالكلیة بتفویض من عمید الكلیة.اإلشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص  -  

لتقنیات اإلھتمام بالبرامج والدورات التدریبیة الالزمة لرفع كفاءة أفراد المجتمع فى استیعاب األسالیب العلمیة وا -

 الفنیة الحدیثة.

.البیئةتنمیة تنظیم وعقد الندوات الخاصة بموضوعات خدمة المجتمع و -  

تقدیم اإلستشارات العلمیة فى مجاالت خدمة المجتمع .تنفیذ القوافل الطبیة  و -  

السعى الدائم إلیجاد فرص عمل للخریجین. -  

.مباشرة اعمال لجنة السالمة والصحة المھنیة  -  

اف على أعمال وحدة األزمات والكوارث ووحدة التدریب.اإلشر -  

خدمة المجتمع وتنمیة البیئة شئون ل لوكیل الكلیة  أوًال:التوصیف الوظیفي
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یعین رئیس مجلس على "  والتى تنص ١٩٧٢لسنة  ٤٩) لقانون ٤٧یعین رئیس مجلس القسم طبقًا لنص المادة (  

لمدة ثالث ون تعیینھ بقرار من مجلس اإلدارة بعد أخذ رأى عمید الكلیة القسم من بین أقدم ثالثة أساتذة فى القسم ویك

.أخرىسنوات قابلة للتجدید مرة   

ویعتبر رئیس مجلس القسم متنحیًا عن رئاسة مجلس القسم بتعیینھ عمیدًا أو وكیًال للكلیة وذلك إذا وجد غیره من 

ویكون لھ بھذا  أقدم األساتذة المساعدین فیة القسم  مجلس األساتذة وفى حالة خلو القسم من األساتذة یقوم بأعمال رئیس

 الوصف حق حضور مجلس الكلیة اال عند النظر فى شئون توظیف األساتذة.

 المھام الوظیفیة

یشرف رئیس مجلس القسم على الشئون العلمیة واإلداریة والمالیة فى القسم فى حدود السیاسة التى یرسمھا مجلس  

ألحكام القوانین واللوائح والقرارات المعمول بھا.إدارة الكلیة وفقًا   

إقتراح توزیع المحاضرات والدورس واألعمال األخرى على أعضاء ھیئة التدریس فى القسم وذلك للعرض على  -١

 مجلس القسم.

بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم إعداد مقترحات الندب للتدریس من خارج الكلیة  -٢  

ضاء ھیئة التدریس وندبھم.إقتراح تعیین أع -  

إقتراح تعیین المدرسین المساعدین والمعیدین. -  

إقتراح توزیع أعمال اإلمتحان وتشكیل لجانھ فیما یخص القسم. -  

إعداد الخطة البحثیة  بالقسم للعرض على مجلس القسم. -٣  

رئیس القسم التوصیف الوظیفي ل
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 
 

متابعة تنفیذ قرارات وسیاسة مجلس القسم وذلك فیما یخصھ. -٤  

لعاملین بالقسم ومتبعة أعمالھم.اإلشراف على ا -٥  

تضمن التقریر إعداد تقاریر فى نھایة كل عام دراسى عن شئون القسم العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة  وی -٦

حانات ونتائجھا والمشاكل وعرض مقترحات الحلول تلمالئمة وعرضھ على و دراسة اإلمت  مسأوجة النشاط فى الق

  رضھ على مجلس الكلیةمجلس القسم تمھیدًا لع
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الجودة ضمان وحدة  

 

 
 

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم   م

 –كبیر إداریین   دبلوم تجارى  السعودناھد أحمد على ابو  ١
  بدرجة مدیر عام

دورة كمبیوتر   سكرتاریة
٢٠٠٠  

٢  
  د فنى تجارىمعھ  سعاد شحاتھ محمد االمیر

كاتب سكرتاریة 
  ثانى

  سكرتاریة
دورة كمبیوتر 

٢٠٠٠  

٣  
  فنى معمل  دبلوم زراعى  نوال عید سید جالل

فنى معمل بمعمل 
  الطالب واألبحاث

  

٦  
  أمین مخزن  دبلوم صناعى  سناء شحاتھ محمد األمیر

فنى معمل بمعمل 
  الطالب واألبحاث

  

٧  
  لفنى معم  معھد فنى صحى  فرغلىرحاب عبد الناصر

فنى معمل بمعمل 
  الدالالت

  

٨  
    فنى معمل  فنى صیانة  دبلوم صناعى  محمود أحمد عبد الحافظ

٩  
    أمین مخزن  أمین مخزن  دبلوم صناعى  ھانى أیوب ابراھیم

١٠  
  كیمیائیة  بكالوریوس علوم  دالیا یحیى عبد العلیم

كمیائیة بمعمل 
  الدالالت

  

 

 1   قسم الباثولوجیا  



 

 

 

 

17 

 

    Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

 

  

  الدورات التدریبیة  والمسئولیاتالمھام   المسمى الوظیفى  الدراسىالمؤھل   األسم   م

  آمال سید محمد أحمد   ١
دبلوم المدارس 

  الصناعیة
مسئول إدارى   فنى معمل

  بالقسم
  الیوجد

  دورة كمبیوتر  سكرتاریة  كاتب  دبلوم تجارة  أنتصار صالح على  ٢

  الیوجد  سكرتاریة  كاتب  دبلوم تجارة   امل فرغلى جالل   ٣

  دورة كمبیوتر  فنى معمل  فنى معمل  دبلوم فنى  اجدة احمد إبراھیمم  ٤

  الیوجد  فنى معمل  فنى معمل  دبلوم صنایع  رقیة محمد عبدالرحیم  ٥

  الیوجد  أمین مخزن القسم  فنى سیارات ثالث  دبلوم صنایع  مصطفى عبدالرحیم   ٦

 

شریحقسم ال    2 
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  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  لوظیفىالمسمى ا  المؤھل الدراسى  األسم   م

  سعد الدین محمد  ١
بكالوریوس 

  تجارة
  أخصائى حاسب آلى

المشرف على معمل 
  الحاسب اآللى للطالب

ICDL 
computer trainer 

٢  
محمد أحمد 

  عطفى
  دبلوم صنایع

مدیر إدارة 
  السیارات

المشرف على سیارات 
  القسم

 

  سكرتیر  لیسانس آداب  أحمد محمد حسن  ٣

  مسئول إدارى للقسم 
  الرد على التلیفون

كتابة جمیع 
اإلستمارات لجمیع 

إمتحانات الدراسات 
  العلیا والطالب 

عرض البوستة على 
  رئیس القسم 
جمیع أعمال 
  السكرتاریة 

دورة فى أعمال 
  السكرتاریة

٤  
على حسن 

  فرغلى
  سكرتیر  دبلوم صنایع

  الرد على التلیفون
كتابة جمیع 

ت لجمیع اإلستمارا
إمتحانات الدراسات 

  العلیا والطالب
جمیع أعمال 

  السكرتاریة األخرى
عرض البوستة على 

  رئیس القسم

  

٥  
صبحى فتحى 

  فرحان
  أمین مخزن  دبلوم صنایع

دورة أمناء مخازن   أمین مخازن القسم
٢٠١١  

تدریب لتنمیة مھارات 
  السكرتاریة

صحة العامةقسم ال   3 
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  حسن كامل حسن  ٦

دبلوم المدارس 
التجریبیة 

یة نظام اىلتجار
  الخمس سنوات

كاتب سكرتاریة 
  ومحفوظات

أعمال سكرتاریة مجلس 
  القسم 

كتابة الخطابات الخاصة 
بالقسم على الحاىسب 

  اآللى 
كتابة جداول األجر 
اإلضافى وجداول 

السكاشن والمحاضرات 
مع المعیدین بالقسم 

الخاصة بالطالب 
  والدراسات العلیا 

ICDL 

محمد حسن   ٧
  إبراھیم

   سائق لسیارات القسم  سائق  رةدبلوم تجا

٨  
سمیر سید 
  سائق لسیارات القسم  سائق    حسانین
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الجودة ضمان وحدة  

 

 

  

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم   م

  على عبدالبدیع عبداهللا  ١
أخصائى تخطیط   لیسانس حقوق

 ومتابعة

مسئول اإلدارى ال

  للقسم

  

  ھناء جالل سید  ٢

المعھد الفنى 

  التجارى

كاتب سكرتاریة 

  ومحفوظات

كلما یخص القسم من 

مكاتبات وخطابات 

  على الكمبیوتر

  

  نجالء عبد المنعم حسن  ٣
كاتب سكرتاریة   دبلوم تجارة

  ومحفوظات

أعمال سكرتاریة 

  وأعمال اداریھ

  

  رشا حسن مختار  ٤
رتاریة كاتب سك  دبلوم تجارة

  ومحفوظات

أعمال سكرتاریة 

  وأعمال اداریھ

  

   خدمات معاونة    ال یوجد  مجدى حسن محمد  ٥

   خدمات معاونة    ال یوجد  سعد عبد الفتاح سید  ٦

   خدمات معاونة    األعدادیة  حسن حمدى  ٧

٨  
  عثمان سید

  خدمات معاونة

  

  شھادة األبتدائیة

   خدمات معاونة  

مات معاونةخد    ال یوجد  ربیع محمد على   ٩    

   خدمات معاونة    دبلوم صنایع  محمود أحمد فرحان  ١٠

 

طب الشرعى والسموم قسم ال         ٤ 
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الجودة ضمان وحدة  

 

 
  

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم   م

١  
 –دبلوم زراعة   محمد أحمد عبد الحمید

  شعبة أمناء معامل
    فنى معمل  فنى معمل

٢  
  دبلوم تجارة  صطفى محمدنجوى م

كاتب سكرتاریة 
  ومحفوظات

  سكرتاریة القسم
ICDL – ICTP  

advanced 

٣  
  دبلوم تجارة  سماح عبد الحفیظ محمد

كاتب سكرتاریة 
  ومحفوظات

  ICTP- advanced  سكرتاریة القسم

٤  
    فنى معمل  فنى معمل  دبلوم زراعة  محمد رمضان حسن

٥  
    فنى معمل  اریة ومكتباتسكرت  دبلوم تجارة  جیھان عبد الحكیم

٦  

محمود محمد محفوظ 

    امین مخزن  فنى لحام ثالث  دبلوم صناعى  شرف

٧  
 ICTP    فنى سیارات ثالث  دبلوم صناعى  جمال أحمد على

٨  
      فنى معمل  دبلوم زراعى  إیمان عبد اهللا حسن

 

طفیلیات قسم ال          ٥ 
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الجودة ضمان وحدة  

 

 
 

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  یفىالمسمى الوظ  المؤھل الدراسى  األسم  م

١  
دبلوم المدارس   مدیحة اسماعیل مبروك

  التجاریة
مدیر عام مكتبة 
  وسكرتاریة

 ICTP  سكرتاریة

٢  
  معھد فنى تجارى  الھام قطب عبد العال

كاتب محفوظات 
  وسكرتاریة

  ICTP  سكرتاریة

٣  

عمرو حسن محمد عبد 

  المذكور
دبلوم المدارس 

    فنى معمل  فنى تغذیة  راعیةالثانویة الز

٤  
دبلوم المدارس   محمد محمود على

  الثانویة الزراعیة
    فنى معمل  فنى تغذیة

٥  
دبلوم المدارس   ثروت ابراھیم سعد

  الثانویة الصناعیة
    امین مخازن  امین مخازن

٦  
دبلوم المدارس   محمد حماده سویف

  الثانویة الصناعیة
فنى تشغیل وصیانة 

  سكرتاریة  وإصالح
ICTP 

التعامل مع أجھزة 
  الداتا شو

٧  
دبلوم المدارس   عمر عبد اهللا عبد الغنى

  الثانویة الصناعیة
    فنى معمل  فنى تركیبات

 

فارماكولوجى قسم ال       
   

٦ 
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  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم  م

دبلوم ثانوي فني  آمال أحمد صالح  ١
 قسم معامل

كبیر فنیین معامل 
 بدرجة مدیر عام

 مسئول مالي وإداري
اقوم بمھام 

ومسئولیات القسم 
 المطلوبة مني

دورة في الجوانب 
المالیة والقانونیة في 
األعمال الجامعیة من 

مارس  ٣٠-٢٨
٢٠١١ 

٢  
ھالة مصطفى عبد 

 العزیز
دبلوم ثانوي 
 شعبة معامل

مسئولة عن نظافة  فني معمل
 القسم

ة في الجوانب دور
المالیة والقانونیة في 
األعمال الجامعیة من 

مارس  ٣٠-٢٨
٢٠١١ 

 سمیر علي محمود  ٣
دبلوم ثانوي 
زراعي شعبة 

 معامل
 فني معمل

فني معامل الدراسات 
  العلیا بالقسم

 سكرتاریة القسم محاسب ومراجع بكالریوس تجارة بیتر عاطف كمال  ٤
Windows XP 

Excel 

٥  
 سمیر علي محمود

 حمدان
دبلوم ثانوي 
 أمناء معامل

فني معمل بمعامل  فني معامل
 الدراسات العلیا

الجوانب المالیة 
واإلدرایة بالمكتبات 

والقانونیة دفاع مدني 
)٢(  

شھادة محمو  ناصر سید أحمد  ٦
 األمیة

 دورة مطافي عامل بالمعامل خدمات معاونة

یوجدال  عامل بالقسم خدمات معاونة ال یوجد كمال محمد  ٧  
 ال یوجد فني معمل الطالب فني معمل دبلوم زراعة محمد فرغل حسن  ٨

٩  
بثینة فرغلي عبد 

 العزیز
 كاتب سكرتاریة معھد فني تجاري

سكرتاریة القسم 
والقیام بجمیع ما 
 یخص السكرتاریة

ICTP 
دورة الجوانب 

اإلدرایة والمالیة 
والقانونیة بأعمال 

 السكرتاریة

فسیولوجىقسم ال        ٧ 
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وم صنایعدبل إیمان عباس قطب  ١٠  أمین مخزن 

العمل بسكرتاریة 
القسم وإستالم 

البوستة الواردة 
والصادرة في 
 السكرتاریة

 إدارة المكاتب الحدیثة

 دبلوم صناعة حسن فرغلي سید  ١١
 أمین مخزن

فني تشكیل ولحام 
 معادن

 دورة أمناء المخازن أمین مخزن القسم

قسمعامل بال خدمات معاونة ال یوجد حمدي محمود محمد  ١٢  ال یوجد 

١٣  
محمود مصطفى 

 ال یوجد عامل سكرتاریة القسم خدمات معاونة إعدادیة عبد القادر

١٤ 
حمادة محمود عبد 

 المقصود
 ال یوجد عامل بمعامل الطالب خدمات معاونة إبتدائي
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  الدورات التدریبیة  ئولیاتالمھام والمس  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم  م

  دبلوم صناعى  محمود برعى سید  ١
فنى تشغیل 
  وصیانة

فنى معمل بقسم 
  الكیمیاء الحیویة

  

فنى معمل بقسم   فنى معمل  دبلوم زراعى  سھیر محمد عاطف  ٢
  الكیمیاء الحیویة

  

  فنى معمل  دبلوم زراعى  محمود سید محمد صدیق  ٣
فنى معمل بقسم 
  الكیمیاء الحیویة

  

  فنى معمل  دبلوم صناعى  ینى سید دوینىدو  ٤
فنى معمل بقسم 
  الكیمیاء الحیویة

  

امین مخزن بقسم   امین مخزن  دبلوم صناعى  أحمد عبد العزیز جاد اهللا  ٥
  الكیمیاء الحیویة

  

  معھد صحى  منال طھ سالم  ٦
فنى تشغیل 
    سكرتاریة  وصیانة

    ةسكرتاری  امین مخزن ثالث  دبلوم صناعى  الھام فتحى محمود  ٧

    سكرتاریة  امین مخزن ثالث  دبلوم تجارة  نجاح خمیس محمود  ٨

كبیر فنیین بدرجة   فنى معمل  لواحظ محمد عشرى  ٩
  مدیر عام

فنى معمل بالكیمیاء 
  الحیویة

  

  أمین مخزن  دبلوم تجارة  عزت عیاد فرحان  ١٠
امین مخزن بالكیمیاء 

  الحیویة
  

  ى اولكیمیائ  بكالوریوس علوم  سامیة طھ محمد محمود  ١١

كیمیائیة بقسم 
الكیمیاء الحیویة 

معمل أبحاث أعضاء 
  ھیئة التدریس

  

  فنى معمل  امال ابراھیم سعد  ١٢
كبیر فنیین بدرجة 

  مدیر عام
فنى معمل الكیمیاء 

  الحیویة
  

    عامل مؤقت  عامل مؤقت  دبلوم صناعى  وائل جاد الرب مدبولى  ١٣

    عامل    السادسة  حمدى صالحین  ١٤

الكیمیاء الحیویةقسم         ٨ 
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    عامل حرفیة  عامل حرفیة  الثالثة  حمدمحمد محمود م  ١٥

١٦  

وائل نور الدین عبد 

  الفضیل
  عامل  معاون خدمات  الخامسة
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الجودة ضمان وحدة  

 

 
 

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم  م

١  
  بكالوریوس علوم  ھشام جالل ثابت

 ئیین بدرجةكبیر كیمیا
  ر عام كیمیائىیمد

مدیر معامل األبحاث 
  بالقسم 

  مدیر إدارى بالقسم

ICDL  
الجوانب المالیة 

  والقانونیة

٢  
معھد التعاون   وفاء ربیع محمد

  واإلرشاد
    تحضیر معامل الطلبة  مھندس زراعى

  معھد فنى تجارى  ھاجر احمد عبد السالم  ٣
كاتب سكرتاریة 
  ومحفوظات

مدیر مكتب 
    ریةالسكرتا

٤  
بكالوریوس الخدمة   ھناء بیومى على

  اإلجتماعیة
أخصائى إشراف 

    سكرتاریة  وإقامة

٥  
    تحضیر معامل الطلبة  فنیة معمل  معھد فنى صحى  إسراء سید إسماعیل

 

 

المیكروبیولوجى والمناعةقسم       ٩ 
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الجودة ضمان وحدة  

 

 
 

  الدورات التدریبیة  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم  م

١  
عبد الرازق عبد 

  المجید داود سلیمان

دبلوم المدارس 
الثانویة 

الصناعیة 
١٩٧٧  

كبیر فنیین 
  بدرجة مدیر عام

المسئول اإلدارى 
  للقسم 

  كبیر فنیین المعامل
مسئول معمل 

  الطالب
كل ما یكلف بھ من 

  رئیس القسم

دورة المركز القومى للبحث 
بالقاھر فى األجھزة العلمیة 

١٩٩٨  
ز القومى للبحوث دورة المرك

بالقاھرة 
  ٢٠٠٣للمیكروسكوبات

دورة بمعھد السكر جامعة 
أسیوط فى األجھزة العلمیة 

٢٠٠٤  
دورة بمعھد السكر جامعة 

أسیوط فىصیانة 
  ٢٠٠٥المیكروسكوبات

دورة بمعھد السكر جامعة 
أسیوط فى األجھزة العلمیة 

  والمیكروسكوبات
دورات تدریبیة  ٤عدد 

  للكمبیوتر بالكلیة

٢  

حمد حسن عبد م

  الرحیم حسن

دبلوم المدارس 
الثانویة الزراعیة 

١٩٨٠  

كبیر فنیین معامل 
  بدرجة مدیر عام

  كبیر فنیین معامل 
  أمین مخازن القسم 
مسئول عن أعمال 
الصیانة وإصالح 
  األجھزة بالقسم

دورة المركز القومى للبحوث 
بالقاھرة على 

  المیكروسكوبات 
  دورة الكمبیوتر

  منى حسن على  ٣
دبلوم المدارس 
الثانویة الفنیة 

١٩٨٧  
  فنى معمل أول

فنى معمل بمعمل 
أبحاث أعضاء ھیئة 

  التدریس
  دورة الكمبیوتر

الھستولوجىقسم         ١٠ 
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  دعاء محمد بكر  ٤

بكالوریوس 
شعبة  –علوم 

الكیمیاء 
ومیكروبیولوجى 

٢٠٠٢  

أخصائى معمل 
  ثانى

تحضیر عینات 
semithin 

مسئول المكتبة 
  بالقسم 

مسئول عن التصویر 
 – میكرستوب
  فلورسیت

دورة فى وحدة 
  المیكروسكوب اإللكترونى 

دورة فى معھد السكر 
  بالجامعة القدیمة 

  

٥  

حمدى فرغلى عبد 

  المعطى
دبلوم المدارس 
  الثانویة الزراعیة

  فنى معمل ثالث
  ٤مسئول عن معمل 
تجھیز الدروس 
  العملیة للطالب

  دورة االزمات والكوارث

دبلوم المدارس   أحمد جالل سید  ٦
  ثانویة الزراعیةال

  فنى معمل بالقسم 
  ٣طالب 

مسئول عن تحضیر 
الدروس العملیة 
  والشرائح بالمعمل

  

دبلوم المدارس   سماح سید سید  ٧
  الثانویة التجاریة

تحضیر شرائح   كاتب سكرتاریة
  الطالب

  دورة كمبیوتر

دبلوم المدارس   وفاء على محمد  ٨
  رة كمبیوتردو  سكرتاریة  كاتب سكرتاریة  الثانویة التجاریة

٩  

یاسمین عبد القادر 

  حسن
  لیسانس حقوق

أخصائى شئون 
  إداریة

    سكرتاریة

  محمد علم  ١٠
دبلوم المدارس 

الثانویة 
  المیكانیكیة

فنى تشغیل 
  وإصالح وصیانة

    فنى معمل

  أحمد جاد المولى  ١١
دبلوم المدارس 

الثانویة 
  الصناعیة

فنى تشغیل 
  وإصالح وصیانة

مسئول عن معمل 
 ١لمیة وأبحاث ع

  مدرج بالقسم
  دورة كمبیوتر

دبلوم فنى   منى على محمد  ١٢
  زراعى

  فنى تغذیة
مسئول عن غرفة 
  التصویر والعینات
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  الكلية عميد مكتب
 االختصاصات والمسئولیات

البرید الوارد وقیده فى السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضھ مع اتخاذ اإلجراءات  استالم ·
 الخاصة بالبرید السرى . 

 متابعة ما تم اتخاذه بشأن البرید الوارد .  ·

اتخاذ إجراءات قید البرید الصادر فى الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعة ما یتطلب المتابعة منھ مع االحتفاظ  ·
 ة من المكاتبات الصادرة . بصور

 إعداد وتنظیم وحفظ الملفات التى یتطلبھا حسن العمل .  ·

تنظیم المقابالت والمواعید الخاصة لعمید الكلیة والرد على االستفسارات والمكالمات التلیفونیة وتدوینھا فى  ·
 دفتر خاص بھا . 

 ازه .متابعة قرارات مجلس الكلیة وإعداد تقریر سنوى بما تم إنج ·

 القیام بأعمال النسخ على الكمبیوتر .  ·

  القیام بكافة األعمال التى یطلبھا عمید الكلیة . ·
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

   

  التنمیة اإلداریة-المجموعة النوعیة لوظائف:                 بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -: الدرجة                          اسم الوظیفة : مدیر مكتب عمید الكلیة   

                               

  األجر السنوي           الوصف العام   

  علي رأس مكتب عمید الكلیة بالكلیات العملیة والنظریة ذات مستوي المدیر العام. -تقع ھذه الوظیفیة :

  باإلشراف علي أعمال المكتب  -یختص شاغل الوظیفیة :

   والمسئوليات الواجبات

  حت التوجیھ العام لعمید الكلیة.یعمل شاغل الوظیفة ت ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین بالمكتب. ·

 اإلشراف علي دراسة وعرض الموضوعات التي ترد إلي المكتب. ·

 القیام بمتابعة الموضوعات الصادرة منھ. ·

 اإلشراف علي إبالغ قرارات وأوامر العمید إلي الوحدات المختصة ومتابعة تنفیذھا. ·

 الدراسات والبحوث التي یقوم العمید بإعدادھا.متابعة  ·

 اإلشراف علي عملیة تنظیم مقابالت واجتماعات العمید. ·

 اإلشراف علي أعمال الصادر والوارد والحفظ وأعمال النسخ بالمكتب.  ·

 ما سند إلیـھ من أعمال أخري مماثلة. ·

  التأهيل مطالب

 مؤھل دراسي عالي مناسب لنوع العمل . ·

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدني مباشرة. ٦مدة بینیة قدرھا  قضاء ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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الكلية عميد مكتب  
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  

احمد عصمت سیف 

  الدولھ
دكتوراة فى 
  التاریخ

  إدارة مكتب العمید  مدیر مكتب العمید

  نظام الساعات المعتمدة 
  سلوكیات المھنة

نظم األمتحانات وتقویم 
  ٢٠١٢الطالب 

٢  
  كبیر كتاب  دبلوم تجارة  رجاء محمد إبراھیم

كافة االعمال اإلداریة 
بمكتب السید أ.د/عمید 

  الكلیة
  

٣  
لیسانس آداب   دینا مصطفى سید

  زىانجلی
  باحث شئون تعلیم

كافة االعمال اإلداریة 
بمكتب السید أ.د/عمید 

  الكلیة
  

٤  
  نیفین عبد الاله محمد

لیسانس آداب 
مكتبات 
  ومعلومات

أخصائى وثائق 
  ومكتبات

كافة االعمال اإلداریة 
بمكتب السید أ.د/عمید 

  الكلیة
  

٥  

بسمة عبد العزیز    أبو 

  العال
بكالوریوس 
  إجتماعى أخصائى  خدمة إجتماعیة

كافة االعمال اإلداریة 
بمكتب السید أ.د/عمید 

  الكلیة
  

٦  
  معاون خدمات  محو االمیة  عبد العزیز إمام فراج

نظافة الجناح الخاص 
  بالعمید 

تسلیم البوستھ بالكلیة 
والمستشفى 

  واإلدارات الخارجیة

  

٧  
  معاون خدمات  محو االمیة  حسین ضاحى حسن

نظافة الجناح الخاص 
  بالعمید 

سلیم البوستھ بالكلیة ت
والمستشفى 

  واإلدارات الخارجیة
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  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب قسم

 االختصاصات والمسئولیات

الخاصة بالطالب  دراسة وعرض الموضوعات التى ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منھ ·
 .  وسیر العملیة التعلیمیة بالكلیة

وارد وقیده فى السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضھ على وكیل الكلیة استالم البرید ال ·
 ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنھ . 

 اتخاذ إجراءات قید البرید الصادر فى الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعتھ .  ·

 إعداد وتنظیم وحفظ الملفات التى یتطلبھا حسن العمل .  ·

 اصة بالوكیل . تنظیم المقابالت والمواعید الخ ·

 القیام بأعمال النسخ على أجھزة الكمبیوتر .  ·

  القیام بكافة األعمال التى یطلبھا وكیل الكلیة .  ·
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

   

  التنمیة اإلداریة-المجموعة النوعیة لوظائف:                 بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة :                        وكیل الكلیةاسم الوظیفة : مدیر مكتب    

                               

  األجر السنوي           الوصف العام   

  الكلیة بالكلیات العملیة والنظریة ذات مستوي المدیر العام.وكیل  علي رأس مكتب -تقع ھذه الوظیفیة :

  باإلشراف علي أعمال المكتب  -یختص شاغل الوظیفیة :

   ياتوالمسئول الواجبات

  یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام لعمید الكلیة. ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین بالمكتب. ·

 اإلشراف علي دراسة وعرض الموضوعات التي ترد إلي المكتب. ·

 القیام بمتابعة الموضوعات الصادرة منھ. ·

 ومتابعة تنفیذھا.اإلشراف علي إبالغ قرارات وأوامر العمید إلي الوحدات المختصة  ·

 متابعة الدراسات والبحوث التي یقوم العمید بإعدادھا. ·

 اإلشراف علي عملیة تنظیم مقابالت واجتماعات العمید. ·

 اإلشراف علي أعمال الصادر والوارد والحفظ وأعمال النسخ بالمكتب.  ·

 ما سند إلیـھ من أعمال أخري مماثلة. ·

  التأهيل مطالب

 مناسب لنوع العمل . مؤھل دراسي عالي ·

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدني مباشرة. ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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الجودة ضمان وحدة  

 
 

والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب  

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
ناھد عبد الموجود 

  محمود
بكالریوس 

  خدمة إجتماعیة
أخصائي 
  إجتماعي

 ICDL 2013  مدیر مكتب الوكیل

  رشا طلعت صادق  ٢
لیسانس آداب 

  إنجلیزي
باحث شئون 

  تعلیم

إستالم  –تنظیم المواعید 
إنجاز  –البرید الوارد 

  مراسالت المكتب
ICDL 2012 

  صالح عمر طھ  ٣
معھد فني 
  تجاري

كاتب سكرتاریة 
  ومحفوظات

إستالم الجداول الدراسیة 
وإعتمادھا من مكتب 

إنجاز كشوف  –النائب 
  األجر اإلضافي

  

  إیمان أحمد بركات  ٤
لیسانس آداب 

  إنجلیزي
أخصائي وسائل 

  تعلیمیة
 ICDL 2012  أجازة بدون أجر

  إیمان عبد الوھاب علي  ٥
لیسانس آداب 

  إنجلیزي
ل أخصائي وسائ
  تعلیمیة

 –المراسالت األجنبیة 
توزیع المراقبین على 

  اإلمتحانات
  

  نجالء أحمد دیاب  ٦
بكالریوس 

  خدمة إجتماعیة
أخصائي 
  إجتماعي

التصحیح األلكتروني 
فحص  –لإلمتحانات 

  تظلمات الطالب
ICDL 2012 

  معاون خدمة    أحمد محمود أحمد  ٧
توزیع البرید داخل الكلیة 

   نظافة المكتب –

  معاون خدمة    حمد سید أحمدم  ٨
توزیع البرید داخل الكلیة 

  نظافة المكتب –
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العليا لدراساتا لشئون الكلية وكيل مكتب قسم  

 االختصاصات والمسئولیات

دراسة وعرض الموضوعات التى ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منھ الخاصة بطالب الدراسات  ·
 میة بالكلیة . العلیا وسیرالعملیة التعلی

استالم البرید الوارد وقیده فى السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضھ على وكیل الكلیة ومتابعة ما  ·
 تم اتخاذه بشأنھ . 

 اتخاذ إجراءات قید البرید الصادر فى الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعتھ .  ·

  إعداد وتنظیم وحفظ الملفات التى یتطلبھا حسن العمل . ·

 تنظیم المقابالت والمواعید الخاصة بالوكیل .  ·

 القیام بأعمال النسخ على أجھزة الكمبیوتر .  ·

  القیام بكافة األعمال التى یطلبھا وكیل الكلیة .  ·

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

38 

 

    Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

   

  التنمیة اإلداریة-المجموعة النوعیة لوظائف:                 بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة :                        وكیل الكلیة: مدیر مكتب  اسم الوظیفة   

                               

  األجر السنوي           الوصف العام   

  الكلیة بالكلیات العملیة والنظریة ذات مستوي المدیر العام.وكیل  علي رأس مكتب -تقع ھذه الوظیفیة :

  ل المكتبباإلشراف علي أعما  -یختص شاغل الوظیفیة :

   والمسئوليات الواجبات

  یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام لعمید الكلیة. ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین بالمكتب. ·

 اإلشراف علي دراسة وعرض الموضوعات التي ترد إلي المكتب. ·

 القیام بمتابعة الموضوعات الصادرة منھ. ·

 لعمید إلي الوحدات المختصة ومتابعة تنفیذھا.اإلشراف علي إبالغ قرارات وأوامر ا ·

 متابعة الدراسات والبحوث التي یقوم العمید بإعدادھا. ·

 اإلشراف علي عملیة تنظیم مقابالت واجتماعات العمید. ·

 اإلشراف علي أعمال الصادر والوارد والحفظ وأعمال النسخ بالمكتب.  ·

 ما سند إلیـھ من أعمال أخري مماثلة. ·

  التأهيل مطالب

 مؤھل دراسي عالي مناسب لنوع العمل . ·

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدني مباشرة. ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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العليا لدراساتا لشئون الكلية وكيل مكتب  

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  لوظیفىالمسمى ا  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

    المدیر اإلدارى     لیانس حقوق  مرفت محمد مصطفى  ١

    لیانس حقوق  مرفت فؤاد حسین  ٢
إستالم  –تنظیم المواعید 

إنجاز  –البرید الوارد 
 مراسالت المكتب

  

    لیسانس تربیة  نھال محمد عصمت  ٣
إستالم  –تنظیم المواعید 

إنجاز  –لوارد البرید ا
 مراسالت المكتب

  

  نھى عثمان عبدالحافظ  ٤
ماجستیر لغة 
  إنجلیزیة

  
إستالم  –تنظیم المواعید 

إنجاز  –البرید الوارد 
 مراسالت المكتب

  

    خدمات معاونة    دبلوم صنایع  مصطفى محمد أحمد   ٥

    خدمات معاونة    األعدادیة  محمد سید محمد سید  ٦
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البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل بمكت قسم  

 االختصاصات والمسئولیات

خدمة المجتمع دراسة وعرض الموضوعات التى ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات الصادرة منھ الخاصة ب ·
 . وتنمیة البیئة

ل الكلیة ومتابعة ما استالم البرید الوارد وقیده فى السجالت المختصة لذلك واتخاذ إجراءات عرضھ على وكی ·
 تم اتخاذه بشأنھ . 

 اتخاذ إجراءات قید البرید الصادر فى الدفاتر المخصصة لذلك ومتابعتھ .  ·

 إعداد وتنظیم وحفظ الملفات التى یتطلبھا حسن العمل .  ·

 تنظیم المقابالت والمواعید الخاصة بالوكیل .  ·

 القیام بأعمال النسخ على أجھزة الكمبیوتر .  ·

  القیام بكافة األعمال التى یطلبھا وكیل الكلیة .  ·
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  التنمیة اإلداریة-المجموعة النوعیة لوظائف:                 بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة :                        وكیل الكلیةاسم الوظیفة : مدیر مكتب    

                               

  األجر السنوي           لعام   الوصف ا

  الكلیة بالكلیات العملیة والنظریة ذات مستوي المدیر العام.وكیل  علي رأس مكتب -تقع ھذه الوظیفیة :

  باإلشراف علي أعمال المكتب  -یختص شاغل الوظیفیة :

   والمسئوليات الواجبات

  یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام لعمید الكلیة. ·

 لوظیفة علي العاملین بالمكتب.یشرف شاغل ا ·

 اإلشراف علي دراسة وعرض الموضوعات التي ترد إلي المكتب. ·

 القیام بمتابعة الموضوعات الصادرة منھ. ·

 اإلشراف علي إبالغ قرارات وأوامر العمید إلي الوحدات المختصة ومتابعة تنفیذھا. ·

 متابعة الدراسات والبحوث التي یقوم العمید بإعدادھا. ·

 اإلشراف علي عملیة تنظیم مقابالت واجتماعات العمید. ·

 اإلشراف علي أعمال الصادر والوارد والحفظ وأعمال النسخ بالمكتب.  ·

 ما سند إلیـھ من أعمال أخري مماثلة. ·

  التأهيل مطالب

 مؤھل دراسي عالي مناسب لنوع العمل . ·

 من الدرجة األدني مباشرة.سنوات علي األقل في وظیفة  ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل مكتب

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  

سوسو حسین عبد 

  الرحمن
لیسانس 

  قوقالح

مدیر مكتب 
وكیل الكلیة 

لشئون المجتمع 
  وخدمة البیئة

  اللجان الخاصة بالمكتب 
  برتوكوالت التعاون 
عرض المراسالت 

  الواردة
األنشطة الخاصة بقاط 

  خدمة البیئة 
كتابة محاضر اللجان 

وإعتمادھا وارسالھا عبر 
  البرید األلكترونى 

ملف المؤتمرات واألقسام 
  العلمیة

ICDL 
ICTP 

تنمیة قدرات  دورة
  القیادات

٢  
  عبیر نصیر كامل

بكالوریوس 
الخدمة 
  األجتماعیة

أخصائى 
  إجتماعى

  البرید الصادر من المكتب 
كتابة الخطابات على 

  الكمبیوتر 
  إستالم البرید الوارد

ICTP  

٣  

عمرو محمد محمد عبد 

  المجید

دكتوراة 
االصابات 
  الریاضیة

إخصائى ریاضى 
  ثانى

مشرف مركزالقوافل 
  لبروتوكوالت الخارجیةوا

ICTP  
ICDL  

  إسعافات أولیھ 
  حقوق األنسان
  دورة لغة

   ELPT٢٠١٦  
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  الجودة لضمان األداء وتقويم تطوير قسم 
)الجودة ضمان وحدة(  

 االختصاصات والمسئولیات

 . التنسیق بین الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد وبین المؤسسة ·

 یدا لعرضھا على الجھات المختصة.التنسیق بین اللجان المتخصصة المعنیة بإعداد المعاییر والتقییم والتطویر تمھ ·

 متابعة إجراءات المسح المیدانى الخاص بالتقویم .  ·

 رفع التقاریر والقرارات التى یصدرھا رئیس الجامعة فى اختصاص لجان التقییم والتطویر .  ·

 البیانات التى تحتاجھا الھیئة القومیة المعنیة من اللجان المتخصصة تبعا لكل اختصاص .  تجمیع كافة ·

 متابعة ما یصدر من تعلیمات للھیئة المعنیة تمھیدا لعرضھا على رئیس الجامعة واللجان المتخصصة .  ·

  ما یسند إلیھا من أعمال أخرى مماثلة .  ·
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 وحدة ضمان الجودة 
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  فياألسم والوصف الوظی  م

شاھیناز یحیى   ١
 عبدالعزیز

بكالوریوس 
 تجارة إنجلیزى

أخصائى إعالم 
 وترجمة

مدیر إدارى وح�دة ض�مان   
  الجودة

  

 دبلوم صنایع  أحمد محمد منصور  ٢
فنى تشغیل 
وأصالح 
 وصیانة

 ICTP  منسق دورات

فنى تشغیل  لیسانس أداب  السید مصطفى أسامة  ٣
 وصیانة

س����كرتاریة م����دیر وح����دة  
  ضمان الجودة

ICTP  

أخصائى تطبیق  لیسانس حقوق  جابر دإسماعیل محم  ٤
 نظم ولوائح

مس����ئول توثی����ق ب����رامج   
ومق��ررات وكراس��ات اداء 
  وانشطة الدراسات العلیا

SPSS 

حسام جمال الدین   ٥
  محمد 

بكالوریوس 
  تجارة

+  
ب دبلومة ضرائ
 ومراجعة

محاسب 
 ومراجع

 ICTP+ICDL+IC3  نائب المدیر اإلدارى

دبلوم زخرافة   حازم حسانین فرغلى  ٦
  دورة حرائق  منسق تسجیل الدورات أمین محزن واعالم وتنسیق

  مسئول توثیق ومتابعة فنى معمل دبلوم زراعة  حسین عبدالناصر   ٧

أخصائى  لیسانس أداب  شیماء محسن محمد   ٨
 ثإجتماعى ثال

س����كرتاریة م����دیر وح����دة  
  ضمان الجودة

  

 أمین مخزن فتى تمریض  على شعبان على  ٩
  فنى معمل

امین محزن وح�دة ض�مان   
  الجودة

  

  فنى معمل  فنى تمریض  محمد عباس حسان  ١٠
الجوانب المالیة   فنى تمریض

  والقانونیة
  + دورة حرائق



 

 

 

 

45 

 

    Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

بكالوریوس   محمد یوسف محمد   ١١
  ICDL  وثیق ومتابعةمسئول ت  فنى زراعى  تربیة ریاضیة

لیسانس إداب   نھى محمد نبیل   ١٢
  إنجلیزى

باحث شئون 
  تعلیم

توثی���ق المس���ئول غرف���ة   
  متابعةالو

  

سام محمد أحمد و  ١٣
  عیسى 

لیسانس إداب 
ماجستیر علم 

  النفس
  أخصائى نفسى

    مسئول توثیق ومتابعة

بكالوریوس   حنان حسن عبدالعزیز  ١٤
    أجازة خاصة    تربیة وطفولة

    أجازة خاصة      بیر عبدالفتاح جابر ع  ١٥

عامل خدمات     كرم شرقاوى حمدان  ١٦
  معاونة

توزی��ع جمی��ع المراس��الت  
والخطابات +نظافة وح�دة  

  ضمان الجودة

  

عامل خدمات     عمرو محمد عباس  ١٧
  معاونة

توزی��ع جمی��ع المراس��الت  
والخطابات +نظافة وح�دة  

  ضمان الجودة
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)المشروعات إدارة وحدة(  
صاصات والمسئولیاتاالخت  

 اإلعالن والتنویة عن الجھات المانحة للمشروعات. - ١

 مساعدة ومراجعة المشاریع التى یتم تقدیمھا للجھات المانحة.  - ٢

 تقییم المشروعات القائمة بالفعل.  - ٣

 صة بالكلیة.إنشاء وحدة حسابیة تابعة لوحدة إدارة المشروعات للمساعدة فى الجوانب المالیة للمشروعات الخا  - ٤

 إستكمال إستمراریة مشروع المعادالت األجنبیة.  - ٥

 اإلشراف على دورات المعادالت األمریكیة للطالب.  - ٦

 عمل برتوكول تعاون مع مراكز تدریبیة متخصصة فى المعادالت األمریكیة.  - ٧

 ).ECFMG(مریكیة موقع تسجیل الطالب على مواقع الطالب األجانب للراغبین بدخول إمتحان المعادلھ األ  - ٨

بعد اإلنتھاء من إمتحانات المعادلة األمریكیة حتى یتسنى لھم التقدم للنیابات  ERAS تسجیل الطالب على موقع  - ٩

  بالوالیات المتحدة األمریكیة.
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 المشروعات إدارة وحدة 

  الدورات التدریبیة الحاصل   سئولیاتالمھام والم  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

  محمد أحمد عبدالعال  ١
بكالوریوس 
  زراعة

أخصائى تخطیط 
  ومتابعة

متابعة المشاریع  -١
الجدیدة والحالیة 

 بالكلیة.

تنسیق الدورات الخاصة  -٢
 بالمعادلة األمریكیة.

أستخراج جمیع  -٣
الشھادات الخاصة 

 بالمعادالت األجنبیة.

 وحدة.المسئول المالى لل -٤
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 وحدة الخدمات التكنولوجي

 البوابة األلكترونیة: (موقع الكلیة)

 تحت إشراف: ھبة علي حسین

لمھام المنوط بھا:ا  
 رفع األخبار یومیا على الصفحة الرئیسیة للموقع (حسب عدد األخبار المطلوب) -١
 ى موقع الكلیةالدعم الفني ألعضاء ھیئة التدریس فیما یخص صفحاتھم الشخصیة عل -٢
 إنشاء برید ألكتروني أكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم عن طریق التواصل مع شبكة المعلومات -٣
 Research Gateو  Google Scholarإنشاء صفحات ألعضاء ھیئة التدریس على  -٤
رات والترقیات والندوات التواصل مع إدارات وأقسام الكلیة والمستشفى إلرسال كل ما یخص األخبار والمؤتم -٥

 وغیرھا للرفع على موقع الكلیة
 إستخراج اإلفادات للسادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم (للسفر والترقیات) -٦

  MISقواعد البیانات

 تحت إشراف: محمد حسني نفادي

 المھام المنوط بھا
ئیسیة بالمبنى اإلداري بالجامعة والتي ھي التواصل مع إدارات الكلیة إلستیفاء التقاریر المرسلة من الوحدة الر -١

 عبارة عن:
a. تقاریر إدارة شئون الطالب 
b. تقاریر إدارة شئون أعضاء ھیئة التدریس 
c. (برنامج الفاروق) تقاریر إدارة شئون العاملین 
d. تقاریر إدارة شئون الدراسات العلیا 
e.  إستبیانات الطالب"  –الجداول الدراسیة  –مقررات تقاریر ال –تقاریر وحدة ضمان الجودة "توصیف المقررات

 (برنامج الفارابي)
 بالمبنى اإلداري MISمتابعة عملیة إنشاء برید ألكتروني أكادیمي للطالب بالتواصل مع إدارة  -٢

 الشبكات

محمد قاسم (إدارة شبكة المعلومات بالكلیة) –تحت إشراف: محمد مسعود   

 المھام المنوطین بھا:
 نقاط اإلنترنت متابعة -١
 تركیب نقاط إنترنت جدیدة إذا كانت الخدمة متاحة من شبكة المعلومات بالجامعة -٢
 متابعة أعطال الشبكات ونقاط اإلنترنت باإلدارات واألقسام -٣
 متابعة مقیاس الرضا عن الشبكات باإلدارات واألقسام -٤
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 المكتبة الرقمیة

)تحت إشراف: أحمد عصمت (مكتب عمید الكلیة  

 المھام المنوط بھا:
 متابعة إشتراكات المكتبة الرقمیة للطالب وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم -١
 تنظیم ورش العمل الخاصة بالمكتبة الرقمیة بالمبنى اإلداري داخل الكلیة -٢
 دكتوراه) –متابعة عدد التسجیالت بالمكتبة الرقمیة (ماجستیر  -٣
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 وحدة الخدمات التكنولوجية

األسم والوصف   م
  الدورات التدریبیة الحاصل  المھام والمسئولیات  الوظیفىالمسمى   المؤھل الدراسى  الوظیفي

١  
ھبة على 
  حسین

لیسانس آداب 
  إنجلیزى

باحث شئون 
  تعلیم ثالث

رفع األخبار یومیًا  -١
على الصفحة 

 الرئیسیة للموقع
الدعم الفنى للسادة  -٢

أعضاء ھیئة 
التدریس فیما یخص 

تھم الشخصیة صفحا
 على الموقع 

إنشاء برید الكترونى  -٣
اكادیمى ألعضاء 

ھیئة التدریس 
 ومعاونیھم.

التواصل مع إدارات  -٤
وأقسام الكلیة 

والمستشفى إلرسال 
كل ما یخص االخبار 

 والمؤتمرات
إستخراج اإلفادات  -٥

للسادة أعضاء ھیئة 
 التدریس ومعاونیھم

إعداد وارسال  -٦
 المراسالت الورقیة
الالزمة والخاصة 
بالوحدة لإلدارات 

 واألقسام
ارسال الرسائل  -٧

األلكترونیة الالزمة 
والضروریة للسادة 

أعضاء ھیئة 
التدریس ومعاونیھم 

والخاصة بالكلیة 
  وأنشطتھا بشكل عام

ICDL+winoffice 

+graphics&multimedia 

+French 1 level 

+English 11-12 levels  
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٢  
محمد 

حسنى 
  نفادى

لوریوس بكا
  تربیة ریاضیة

  قسم تدریب

أخصائى ریاضى 
  ثالث

التواصل مع إدارات -١
الكلیة إلستیفاء التقاریر 

المرسلة من الوحدة 
  الرئیسیة .

متابعة عملیة إنشاء  -٢
برید الكترونى أكادیمى 

للطالب للتواصل مع إدارة 
Mis.بالمبنى اإلدارى  

إنشاء برید الكترونى  -٣
أكادیمى آلعضاء ھیئة 

  دریس ومعاونیھم.الت

التنسیق مع المدیر  -٤
التنفیذى للمشروعات 

بكلیة الحاسبات 
والمعلومات بشان تنظیم 

ورش عمل وندوات 
 تعریفیة

إستخراج اإلفادات  -٥
للسادة أعضاء ھیئة 
 التدریس ومعاونیھم

إعداد وارسال  -٦
المراسالت الورقیة 

الالزمة والخاصة بالوحدة 
 لإلدارات واألقسام

الرسائل  ارسال -٧
األلكترونیة الالزمة 
والضروریة للسادة 

أعضاء ھیئة التدریس 
ومعاونیھم والخاصة 

بالكلیة وأنشطتھا بشكل 
  عام

ICTP  

  + دبلومة األصابات الریاضیة

المرحلة التمھیدیة لماجستیر 
  األصابات الریاضیة+

  دورة التثقیف األكادیمى+

  دورة إعداد الكوادر القیادیة 

  +Misام + التدریب على نظ

 faradiالتدریب على نظام 
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  اإلدارية الشئون إدارة

 االختصاصات والمسئولیات

 إمساك سجالت میزانیة الوظائف والسجالت النوعیة الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالكلیة .  ·
 دراسة احتیاجات الكلیة من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین .  ·
جراءات األولیة لتعیین أعضاء ھیئة التدیس ومعاونیھم من حیث تلقى طلبات التعیین وترتیب المتقدمین اتخاذ اإل ·

 والعرض على مجالس األقسام والكلیة . 
 اتخاذ اإلجراءات الخاصة باالنتدابات للتدریس من خارج الكلیة وخارجھا .  ·
ئة التدریس ومعونیھم وإمساك السجالت الالزمة اتخاذ إجراءات منح اإلجازات بأنواعھا للعاملین وأعضاء ھی ·

 لذلك . 
 اتخاذ إجراءات توقیع الجزاءات .  ·
 إمساك سجالت المرتبات والمكافآت ومكافأة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین .  ·
والمھمات العلمیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستالم المعینین الجدد والعائدین من اإلجازات الخاصة واإلعارات  ·

 واإلجازات الدراسیة .
 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالغائبین والمنقطعین عن العمل .  ·
 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالترشیح للعالوات والمكافآت التشجیعیة والعلوات الخاصة وإخطار إدارة الجامعة بھا .  ·
 ریس ومعاونیھم والعاملین . اتخاذ اإلجراءات األولیة بإنھاء خدمة أعضاء ھیئة التد ·
 اإلشراف على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحاالت الغصابة أثناء العمل وصرف مصاریف الوفاة . ·
 مراجعة تسویة المعاشات ومكافآت أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین .  ·
 یئة العامة للتأمین والمعاشات . متابعة خصة الحكومة وحصة العامل وقیمة اإلدخار وأقساط االستبداالت للھ ·
احتساب المبالغ المستحقة للمعاشات عن مدد اإلعارات واإلجازات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  ·

 واألخصائیین . 
 استیفاء بطاقة األجور المتغیرة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین .  ·
اء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین وكذا بیات الدخل وإخطار مصلحة إعداد التسویات السنویة الخاصة بأعض ·

 الضرائب بذلك . 
 إخطار العاملین بالكلیة بالتقاریر السریة بعد اعتمادھا من لجنة شئون العاملین .  ·
 إعداد اإلحصاءات والبیانات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین .  ·
 التعلیمات واللوائح والكتب الدوریة والقیام بتنفیذ التعلیمات الخاصة بالكلیة بشأنھا . تلقى القرارات و ·
إعداد ملفات فرعیة لجمیع الوحدات واإلدارات بالكلیة وجمیع العاملین وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بغرض  ·

 حفظ صور للمكاتبات الخاصة بھم .
لى الكلیة واتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بشأنھ وقیده بالدفاتر الخاصة تلقى جمیع البرید الصادر والوارد من وإ ·

 بذلك ومتابعة ما تم بشأنھ . 
 استالم وتصدیر الشیكات الصادرة من الوحدات الحسابیة إلى الجھات المختلفة .  ·
 حفظ جمیع الملفات الخاصة بسیر العمل بالكلیة .  ·
 استالم عھدة طوابع البرید ·

  



 

 

 

 

53 

 

    Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 
  

  التنمیة اإلداریة-المجموعة النوعیة لوظائف :    صف رقم  (         )بطاقة و

  األولي-الدرجة :                           مدیر إدارة الشئون اإلداریةاسم الوظیفة : 

  األجر السنوي           الوصف العام  

  بالكلیات العملیة والنظریة ذات مستوي المدیر العام  -تقع ھذه الوظیفیة:

  بأعمال شئون األفراد والمعاشات والشئون اإلداریة  -یفیة:یختص شاغل الوظ

   والمسئوليات الواجبات

 یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام للرئیس المختص.  ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین باإلدارة.  ·

 اإلشراف الفني واإلداري علي العاملین باإلدارة.  ·

 جالت الالزمة للعمل الفني. اإلشراف علي إمساك الملفات والس ·

 اإلشراف علي أعمال شئون العاملین وأعضاء ھیئة التدریس من ماھیات وتعیینات وأجازات.  ·

 اإلشراف علي أعمال الخدمات الداخلیة بالكلیة.   ·

 اإلشراف علي أعمال السكرتاریة والقید والحفظ.  ·

 ما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة. ·

  التأهيل  مطالب

 مؤھل عالي مناسب لنوع العمل.  ·

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة.   ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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اإلدارية الشئون إدارة  
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
بھاء شرف الدین 

 خلیفة
لیسانس حقوق 
١٩٨٨ 

مدیر الشئون 
 اإلداریة

التخطیط والتنظیم 
 والرقابة

برنامج السكرتاریة 
٢٠٠٤المتطورة   

الجوانب المالیة 
 والقانونیة

تنمیة مھارات اإلدارة 
٢٠١٣واإلشراف   

 لیسانس حقوق أسامة فؤاد محمد  ٢
أخصائي شئون 
نعاملی  

تعیینات السادة أعضاء 
التدریس وترقیاتھم 

 –والبیانات الخاصة بھم 
إنتدابات السادة أعضاء 
 ھیئة التدریس

ICTP 
دورة كمبیوتر للكتابة 
 Typingواإلدخال 

لیسانس حقوق  ھشام عید علي  ٣
١٩٩٠ 

أخصائي شئون 
 عاملین

تعیینات السادة العاملین 
واألجازات الخاصة بھم 
ل والمراجعة على أعما
 قسم األجازات

Windows 98 
Windows 2000 

دورة الجوانب المالیة 
 والقانونیة

 علي أحمد عبد الجواد  ٤
بكالریوس 

١٩٨٧تجارة   
محاسب 
 ومراجع

رئیس قسم شئون 
 –العاملین بالكادر العام 

مراجعة مھیات العاملین 
مراجعة كل  –والمكافآت 

ما یتعلق بالضرائب 
 والمعاشات للعاملین

ICTP 
ت في الضرائبدورا  

دورات تنمیة بشریة 
 وإدارة المعاشات

 منى وسف عبد المجید  ٥
دبلوم المدارس 
الثانویة 
 التجاریة

 كاتب أول

مرتبات المعیدین واألجر 
اإلضافي والمكافآت 
الخاصة بھم + مرتبات 
 البعثات الداخلیة

 

 علیة أحمد قطب  ٦
معھد فني 

١٩٨٠تجاري   كاتب أول 

رئیس إستحقاقت 
أول أستاذ ومراجع 

مكافآت وأوفر  –مساعد 
تایم وجزء من مرتبات 
 المدرسین ومكافآتھم
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 عادل أنور مرغني  ٧
دبلوم تجارة 
١٩٧٧ 

 كاتب أول
مراجع أول مرتبات 
متفرغین ومركز خدمة 
 والتمیز والتصحیح

 

 وردة حسن سلیمان  ٨

دبلوم المدارس 
الثانویة 
التجاریة 
١٩٨١ 

تھامرتبات مكتبیة ومكافآا كاتب أول  –دورات شئون عاملین  
 ماھیات

 أحمد محمد عبد النعیم  ٩
لیسانس حقوق 
١٩٩٠ 

أخصائي شئون 
 عاملین

مراجع مرتبات أساتذة 
ومدرسین مساعدین 
 ومكافآتھم

 

 زینب شعبان عجمي  ١٠
بكالریوس 

١٩٩٠تجارة   
أخصائي شئون 
 عاملین

 –مراجعة مرتبات أساتذة 
مراجعة األقساط الشھریة 

ھیئة للسادة أعضاء 
مراجعة  –التدریس 

 –مجالس األقسام 
مكافآت الماجستیر 

مكافآت  –والدكتوراه 
اإلنعاش القلبي وتظلمات 

مكافآت اللجان  –
والشبكة الواردة ألعضاء 
 ھیئة التدریس

ICTP 

 منال موسى علي  ١١
بكالریوس 
تجارة إدارة 

١٩٩٤أعمال   

أخصائي شئون 
 عاملین

مرتبات األساتذة 
 المتفرغین واألجر

اإلضافي والمكافآت 
 الخاصة بھم
 مراجع تصحیح إمتحانات

مراجع اساتذة متفرغین 
واالجر اإلضافي 
 والمكافآت الخاصة بھم

ICTP 
دورة الجانبا المالیة 
 والقانونیة

دورة شئون عاملین 
 وأعضاء ھیئة التدریس

 جمالت حسین سید  ١٢
دبلوم المدارس 
الثانویة الفنیة 
١٩٨٥ 

 كاتب معاشات

تراكات السادة تسجیل إش
الموظفین بالكلیة ومعھد 
وكلیة التمریض إستمارة 
 المعاشات

 دورة شئون عاملین
 دورة كمبیوتر
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 صباح عباس قطب  ١٣
دبلوم المدارس 
 كاتب سكرتاریة الثانویة

تسجیل إشتراكات السادة 
أعضاء ھیئة التدریس 

إستمارة  –ومعاونیھم 
 المعاشات

 دورة شئون عاملین
 دورة كمبیوتر

بكالریوس  سلوى محمد موسى  ١٤
٢٠٠١تجارة   

أخصائي شئون 
 عاملین

مراجع مرتبات مدرسین 
ومكافآت األجر اإلضافي 
الخاص بھم ومراجعة 
الضرائب وبطاقات 
 األجور المتمیزة

 درة شئون عاملین
ICTP 
 دورة الجوانب القانونیة

بكالریوس  أشرف أحمد علي  ١٥
١٩٩٩تجارة   

أخصائي شئون 
 عاملین

جلس الكلیة مكافآت م
الشھریة تسجیلھا في 
 الدفاتر

 

 وردة جالل علي  ١٦
بكالریوس 
تعاون وإرشاد 

٢٠٠٣زراعي   
 أخصائي تغذیة

مرتبات المدرسین 
 ومكافآتھم والتسویات

دورة شئون العاملین 
 وأعضاء ھیئة التدریس

١٧  
ھناء الصادق عبد 
 الظاھر

بكالریوس 
٢٠٠٩تجارة   

أخصائي شئون 
 أفراد ومعاشات

ت الموظفین مرتبا
 ومكافآتھم

ICTP 
 دورة شئون عاملین

دورة الجوانب المالیة 
 والقانونیة
ICDL 

 حلیمة محمود  ١٨

دبلوم المدارس 
الثانویة 
التجاریة 
١٩٨١ 

 كاتب أول

مرتبات متفرغین + 
اإلشراف على مناقضات 
األساتذة والدكاترة 
 والموظفین

 

 إیمان فتحي محمود  ١٩
دبلوم المدارس 
الثانویة 

جاریةالت  
 مرتبات مكتبیة كاتب أول

 مكافآت مكتبیة

ICTP 
دورات شئون عاملین 
 ومعاشات

 محمود مصطفى محمد  ٢٠
دبلوم المدارس 
الثانویة 
 الصناعیة

 فني تشغیل ثالث

أجازات أعضاء ھیئة 
التدریس المرضیة 
واإلعتیادیة وإستخراج 
رصید األجازات الخاصة 
 بھم

 

لیسانس حقوق  رابعة أحمد محمد  ٢١
٠١٣٢  

أخصائي شئون 
 إداریة

أجازات أعضاء ھیئة 
التدریس + أجازات 
 الموظفین الخاصة

ICDL 2011 
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 إنعام أحمد إبراھیم  ٢٢
بكالریوس 
 تجارة

أخصائي شئون 
إداریة وشئون 
 مالیة ثان

 مرتبات فنیة ومكافآتھا
أجور وضرائب الفنیة 
 ومكافآت العاملین 

ICDL 
 دورة معاشات عاملین

لمجلس دورة تكوید تابع 
 الوزراء بالقاھرة

 عبیر فاروق مصطفى  ٢٣
بكالریوس 
خدمة إجتماعیة 
٢٠٠٥ 

أخصائي 
 إجتماعي

أجازات السادة العاملین 
بقسم األجازات والتمیز 
الصحي واألجر اإلضافي 
 والجودة

 

 سناء حلمي علي  ٢٤

دبلوم المدارس 
الثانویة 
الصناعیة 
٢٠٠٤ 

 خطاط

أجازات السادة العاملین 
ات والتأمین بقسم األجاز

الصحي واألجر اإلضافي 
 والجودة

 

 مصطفى فتحي محمد  ٢٥

دبلوم المدارس 
الثانویة 
الصناعیة 
١٩٩٤ 

فني تشغیل 
 وصیانة

أجازات السادة العاملین 
بقسم األجازات والتأمین 
الصحي واألجر اإلضافي 
 والجودة

 

بكالریوس  محمد سید محمود  ٢٦
٢٠٠٢تجارة   

محاسب 
 ومراجع

اإلدارة سیتم نقلھ في   

٢٧  
لیلى عبد الحمید جاد 
 الحق

معھد فني 
١٩٨٩تجاري   

كاتب شئون 
 إداریة

تسجیل األقساط الخاصة 
ورعایة الطفل الخاصة 
بالسادة العاملین وأعضاء 
ھیئة التدریس وإستمارة 
 المعاشات الشھریة

 دورة معاشات

 فاطة أحمد فواز  ٢٨
بكالریوس 
 تجارة

أخصائي شئون 
 أفراد

آت حرفیة مرتبات ومكاف
ومعاون ضرائب وأجور 
 متغیرة

Englishدرة  مستوى  
٢-١  

 دورات كمبیوتر

بكالریوس  صفاء مختار محمود  ٢٩
٢٠٠٦تجارة   

أخصائي شئون 
 إداریة

مكافآت مناقشة رسائل 
ماجستیر ودكتوراه 
وإشراف ماجستیر 
 ودكتوراه

لجان شئون التعلیم 
ولجنة خدمة المجتمع 
والدراسات العلیا 

الثقافیة والعالقات 
 والكنترول والشیكات

ICTP 
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 غادة أحمد سید  ٣٠
بكالریوس 

٢٠٠١تربیة   
باحث شئون 
 تعلیم

مرتبات أعضاء ھیئة 
التدریس استاذ مساعد 
ومكافآاتھم واألجر 
اإلضافي الخاص بھم 
وبطاقات األجور المتغیرة 
 والضرائب

 

بكالریوس  شیماء سید علي  ٣١
 تجارة

أخصائي شئون 
 إداریة

ضاء ھیئة مرتبات أع
التدریس المدرسین 
ومكافآاتھم واألجر 
اإلضافي الخاص بھم 
وبطاقات األجور المتغیرة 
 والضرائب

ICDL 
ICTP 

 ناھد خلیفة عبد النبي  ٣٢

دبلوم المدارس 
الثانویة 
التجاریة 
٢٠٠٣ 

كاتب سكرتاریة 
 ومحفوظات

مرتبات أعضاء ھیئة 
التدریس مدرسین 
مساعدین ومكافآتھم 

المتغیرة وبطاقات األجور 
والضرائب ومكافآت 
 المنتدبین

 

٣٣  
مروة مجدي عبد 

 الحافظ
بكالریوس 

٢٠٠٨تجارة   
أخصائي شئون 
 إداریة

تعیینات السادة أعضاء 
ھیشة التدریس 
 وترقیاتھم وبیاناتھم

 

 محمود محمود أحمد  ٣٤

دبلوم المدارس 
الثانویة 
التجاریة 
١٩٩٤ 

 صراف ثالث
كاتب شئون 
 إداریة ثالث

تبات تسجیل المر
 والمكافآت

مسئول المؤقتین 
 والمتعاقدین وتسجیلھم

 دورات كمبیوتر

 محمد فتحي محمود  ٣٥
بكالریوس 
شریعة وقانون 
٢٠٠٧ 

أخصائي شئون 
 إداریة

مرتبات أعضاء ھیئة 
تدریس األساتذة 
والمكافآت بالمعاش 
 ومكافآت األجور المتغیرة

ICTP 
 دورات إطفاء الحریق

  صباح سعید بكر  ٣٦
یین كبیر فن

 معامل

القیام بعمل األقساط 
الشھریة واألقساط 
(األدوار) وعمل بدل 
 إنتقال المحامیین
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٣٧  
عال عبد الرازق 

 محمود

دبلوم المدرس 
الثانویة الفنیة 
٢٠٠١ 

فني صیانة 
 أجھزة علمیة

القیام بعمل مرتبات 
مدرسین مساعدین 
ومرتبات أساتذة وجزء 
من مدرسین أعضاء ھیئة 
 التدریس

ICTP 
ICDL 
 درة لغة انجلیزیة

  زینب حسني أمین  ٣٨
أخصائي تخطیط 
  أجازة خاصة ومتابعة

 نبیلة سید عجیب  ٣٩

دبلوم المدارس 
الثانویة 
التجاریة 
١٩٨١ 

  منتدبة كاتب أول

٤٠  
سحر عبدعبد الجابر 

 عمر
لیسانس حقوق 
١٩٩٩ 

أخصائي شئون 
 إداریة

  أجازة خاصة

٤١  
صباح سیف عبد 

 المطلب

ارس دبلوم المد
الثانویة 
التجاریة 
١٩٩٠ 

  منتدبة كاتب ثان
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  والطالب التعليم شئون إدارة
 االختصاصات والمسئولیات

 تلقى ملفات الطالب المستجدین المرشحین للكلیة من مكتب التنسیق ومراجعتھا .  ·

 إعداد استمارات الكشف الطبى للطالب الجدد ومتابعة نتائجھ .  ·
 تحصیل الرسوم لطالب الكلیة واستخراج البطاقات الجامعیة لھم مع السداد . استخراج أذون  ·

 تدوین أسماء الطالب فى سجالت القید كل فرقة على حدا وكذا أعداد سجالت التجنید للذكور منھم .  ·
 إعداد كشوف طالب الكلیة كل فرقة على حدا بأرقام جلوس وتنظیم عقد االمتحانات .  ·

 الب المحولین للكلیة ومراجعتھا مع استیفائھم لشروط التحویل للقید بالكلیة . تلقى طلبات الط ·
 إعداد جداول االمتحانات للفرق الستة والمتخلفین منھم .  ·

 تشكیل لجان االمتحانات من مالحظین ومراقبین ولجان كنترول وخالفھ .  ·
 إعالن نتائج امتحانات نھایة العام .  ·

 زمة للطالب المفصولین والمستنفذین لمرات الرسوب . اتخاذ اإلجراءات الال ·
 اتخاذ إجراءات تأدیب الطالب والتأشیر على السجالت بالقرارات التى تتخذ بشأنھم .  ·

 اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالتدریب الصیفى للطالب الراغبین فى ذلك .  ·
 علیم والدراسة . الرد على كافة االستفسارات والمكاتبات المتعلقة بشئون الت ·

 اتخاذ إجراءات تحویل الطالب من منتظمین إلى منتسبین وبالعكس طبقا للحالة التى تستدعى ذلك .  ·

 دراسة األعذار المرضیة والغیر مرضیة المقدمة من الطالب لالعتذار عن االمتحانات والبت فیھا .  ·
 والدراسة .  إعداد دراسة جمیع البیانات واإلحصاءات المتعلقة بالتعلیم ·

 متابعة الحالة التجنیدیة للطالب واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلیقاف قید كل طالب لم یحدد موقفھ من التجنید .  ·
 إعداد االمتحانات التكمیلیة خاصة الطالب الراسبون فى بعض المقررات طبقا للتعلیمات  ·

 وم المستحقة عن كل جنسیة واتخاذ إجراءات قیدھم . تلقى أوراق الطالب الوافدین المرشحین للكلیة وتحدید الرس ·
 إعداد وتنظیم الرحاالت العلمیة لطالب الفرق النھائیة .  ·

 االشتراك فى اإلعداد المتحانات اتحاد الطالب بالكلیة .  ·
جمیع  إخطار شئون الطالب المرزیة بصورة من نتائج امتحانات الكلیة وكذا الطالب المحولین والرجوع إلیھم فى ·

 األمور المتعلقة باإلدارة . 

  حفظ السجالت الخاصة بالطالب ونتائجھم طبقا للمدة القانونیة .  ·
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  التعلیم  - المجموعة النوعیة لوظائف :       بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة :                        مدیر إدارة شئون التعلیم بالكلیةاسم الوظیفة : 

  األجر السنوي          العامالوصف 

  في الكلیات الجامعیة ذات المستوي المدیر العام.    -تقع ھذه الوظیفیة:

  باإلشراف علي كافة أنشطة التعلیم بالكلیة  -یختص شاغل الوظیفیة:

   والمسئوليات الواجبات

 یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب.  ·

 شاغل الوظیفة علي العاملین باإلدارة. یشرف  ·

 القیام بمعاونة المسئولین في الكلیة في رسم السیاسة العامة لھا بشأن القبول.  ·

 اإلشراف في وضع الخطط والبرامج الالزمة لوضع ھذه السیاسات موضع التنفیذ.  ·

 اإلشراف علي كافة األعمال واإلجراءات العلمیة وجوائز التفوق للطلبة.  ·

 اإلشراف علي األعمال المتصلة بشئون التعلیم والخدمات الطالبیة.  ·

 اإلشراف علي األعمال المتصلة بالطالب الوافدین وطالب االنتساب الموجھ برعایة الشباب.  ·

 ما یسند إلیھ من أعمال أخرى مماثلة.  ·

  التأهيل  مطالب

 مؤھل عالي مناسب لنوع العمل.  ·

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة.   ٦ قضاء مدة بینیة قدرھا ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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  والطالب التعليم شئون إدارة

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

جارةدبلوم ت محمد عید أحمد  ١  
كبیر كتاب 

بدرجة مدیر 
 عام

اإلشراف الكامل على 
 اإلدارة واإلمتحانات

٢٠١٠إعداد قادة   

٢  
عبد العال قطب عبد 

 الحافظ
 دبلوم تجارة

كبیر كتاب 
بدرجة مدیر 

 عام

مراجعة  –مراجع اإلدارة 
كل األعمال الخاصة 

 باإلدارة
 

 كاتب أول دبلوم تجارة لؤي أحمد حسن  ٣

المسئول عن إعداد 
تجھیز جداول الدراسة و

واإلمتحانات وكراسات 
 اإلمتحانات

 

 كاتب أول دبلوم تجارة رضا علي أبو الحسن  ٤
المسئول عن الفرقة 
الثالثة وكافة األعمال 

 الخاصة بھا
 

بكالریوس  منى یوسف كامل  ٥
 تجارة

أخصائي أول 
 شئون تعلیم

المسئولة عن الفرقة 
 الثانیة

 الساعات المعتمدة
ICDL 

القانونیة  الجوانب
 بالجامعات

 بكالریوس إیمان عبد الوھاب علي  ٦
كبیر أخصائیین 
بدرجة مدیر 

 عام

إعداد جداول المالحظة 
للسادة أعضاء ھیئة 
 التدریس والموظفین

 

٧  
عبد اهللا نور الدین 

 مطاوع
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة
 أخصائي أول

المسئول عن الفرقة 
األولى وكافة األعمال 

 الخاصة بھا

٢٠١٠اد قادة إعد  
الجوانب القانونیة في 

 الجامعات
ICDL 

 كاتب ثالث دبلوم زراعة وفاء محمد عبد الظاھر  ٨
المسئولة عن الفرقة 
الرابعة وكافة األعمال 

 الخاصة بھا
 

٩  
محمود محمد محمد 

 المذكور
 كاتب ثالث دبلوم صنایع

المسئولة عن الفرقة 
السادسة وكافة األعمال 

 الخاصة بھا
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فى عبد الاله عليمصط  ١٠  كاتب ثالث دبلوم صنایع 
المسئولة عن الفرقة 
الخامسة وكافة األعمال 
 الخاصة بھا
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  الكلية مكتبة إدارة

 االختصاصات والمسئولیات

 إعداد ومتابعة ما جاء بموازنة الكلیة والخاص بمكتبات الكلیة .  ·

لدوریات والمصورات والمیكروفیلم التى تتناول نوع اتخاذ إجراءات تزوید مكتبة الكلیة بالمراجع والكتب وا ·
 الدراسة واألبحاص الجاریة بھا . 

اتخاذ إجراءات تبادل المطبوعات مع الكلیات والمعاھد ومراكز البحوث والمؤسسات العلمیة المناظرة محلیا  ·
 وعالمیا . 

الخدمة المكتبیة بالمكتبة ومتابعة  االشتراك فى لجان أمانة مكتبة الكلیة بغرض تنسیق العمل وتوحید أسلوب ·
 تنفیذ جمیع قرارات لجنة المكتبة ولجنة شئون المكتبات الجامعیة . 

 متابعة أحدث المراجع والكتب التى تصدر فى الكتالوجات وعرضھا على الجھة المختصة لشرائھا .  ·

ریب على أحدث ما وصل إلیھ فن االشتراك فى الندوات التى تقیمھا المكتبات الجامعیة بغرض الدراسة والتد ·
 المكتبات ومناقشة ما طرأ من مشاكل أثناء سیر العمل وإیجاد الحلول المناسبة لھا . 

تصنیف وفھرسة مقتنیات المكتب كفھارس المؤلف والعنوان والموضوع والقاموس وإعداد قوائف األرفف  ·
 للكتب والمراجع والرسائل العلمیة والمصورات والمیكروفیلم . 

إرشاد رواد المكتبة بطرق استخدام الفھارس المختلفة ومساعدة الدارسین والباحثین فى إعداد القوائم  ·
الببلوجرافیة المحافظة على مقتنیات المكتبة والعمل على رفع مستوى الخدمة التى تقدم للقراء والقیام بأعمال 

 التجلید والتصویر .

 والمستعیرین والكتب والمراجع وفقا للتنظیم المتبع فى المكتبة .  إعداد السجالت الالزمة لتسجیل المترددین ·

إعداد بیانات إحصائیة عن أعداد المترددین والمستعیرین والكتب والمراجع التى تم إعارتھا خارجیا  ·
 والدورات والكتب التى تتداول داخلیا وإخطار إدارة المكتبات الجامعیة بذلك شھریا . 

مقتنیات المكتبة وفقا لما تقرره اللوائح المالیة والئحة مكتبات الجامعة واتخاذ اإلجراءات القیام بأعمال جرد  ·
 القانونیة بشأن الفاقد والذى تجاوز النسب القانونیة .
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  المكتبات والوثائق  -المجموعة النوعیة لوظائف :    بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة:                    مدیر مكتبة الكلیةاسم الوظیفة: 

  األجر السنوي           الوصف العام  

  علي رأس مكتبة الكلیة بكلیات الجامعة ذات مستوى المدیر العام  -تقع ھذه الوظیفیة:

  باألعمال المتعلقة بمكتبة الكلیة  -یختص شاغل الوظیفیة:

   والمسئوليات الواجبات

 عام لوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث. یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ ال ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین بمكتبة الكلیة.  ·

 اإلشراف علي أعمال المكتبات بالكلیة فنیا وإداریا.  ·

 اإلشراف في إجراءات االشتراك في المجاالت العلمیة المتخصصة.  ·

 وأعمال التبادل واإلھداء. اإلشراف علي األعمال الفنیة بمكتبات األقسام  ·

 اإلشراف علي أعمال اإلحصاء الشھري لمكتبات الكلیة.  ·

 اإلشراف علي الجرد السنوي لمكتبات الكلیة.  ·

  ما یسند إلیھ من أعمال أخرى مماثلة.  ·

  التأهيل  مطالب

صص�ة ف��ي  لیس�انس آداب وث�ائق ومكتب��ات أو مؤھ�ل ع�الي مناس��ب لن�وع العم��ل م�ع الحص�ول عل��ي دورة متخ        ·

 مجال المكتبات والوثائق. 

 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة.  ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

 اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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  الكلية مكتبة إدارة

  التدریبیة الحاصل  الدورات  المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
جالل الدین محمد 

  ابراھیم 
لیسانس آداب 

  إجتماع 
أخصائى وثائق 

  ومكتبات
  مدیر مكتبة الكلیة 

  دورات الحاسب اآللى 
  برنامج المكتبات

  تزوید وفھرسة  

لیسانس آداب   شیماء فواز   ٢
  وثائق ومكتبات 

أخصائى وثائق 
  ومكتبات

  لى دورات الحاسب اآل  أمین مكتبة الطالب 
  برنامج المكتبات 

  اسراء اسامة محمد   ٣

لیسانس آداب 
وثائق ومكتبات 

+ ماجستیر 
  مكتبات

أخصائى وثائق 
  ومكتبات

  دورات الحاسب اآللى   أمین مكتبة الطالب 
  برنامج المكتبات 

٤  
نرمین عبد المحسن 

  عباس 
  لیسانس حقوق 

أخصائى وثائق 
  ومكتبات

  أمین مكتبة الرسائل
  لى دورات الحاسب اآل

  برنامج المكتبات 

  لیسانس حقوق   امل مصطفى ابو غدیر   ٥
أخصائى وثائق 

  أمین مكتبة الرسائل   ومكتبات
  دورات الحاسب اآللى 

  برنامج المكتبات 

  جرجس فیلیب عزیز  ٦
بكالوریوس 

  أخصائى تغذیة   العلوم الزراعیة 
أمین مكتبة الطالب 

والمسئول عن 
  اإلمتحانات 

   دورات الحاسب اآللى
  برنامج المكتبات 

٧  
مصطفى صالح الدین 

  زناتى 
لیسانس آداب 

  انجلیزى 
باحث شئون 

  أمین مكتبة الثقافیة   تعلیم 
  دورات الحاسب اآللى 

  برنامج المكتبات 

بكالوریوس   أحمد محمد عبد العال   ٨
  علوم وتربیة  

باحث شئون 
  تعلیم 

  دورات الحاسب اآللى   أمین مكتبة الرسائل 
  مكتبات برنامج ال

٩  
حمدى مرغنى عبد 

  العال 

معھد تعاون 
وارشاد زراعى 

+ دبلوم 
  مكتبات

  أمین مكتبة الطالب   مھندس زراعى 
  دورات الحاسب اآللى 

  برنامج المكتبات 

معھد فنى   صباح محمد محمد   ١٠
  صحى 

كبیر فنیین مدیر 
  عام 

فنى تحالیل 
  طبیة 

  دورات الحاسب اآللى   أمین مكتبة الطالب 
  مج المكتبات برنا

  أمین مكتبة الدوریات  كتابیة   دبلوم تجارة   نورة محمد محمود   ١١
  دورات الحاسب اآللى 

  برنامج المكتبات 
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دبلوم فنى   فیفى زكى مسعد   ١٢
  ثانوى 

  دورات الحاسب اآللى   امین مكتبة الرسائل   فنى معمل 
  برنامج المكتبات 

  سامیة شاكر على   ١٣
لیسانس آداب 

  أمین مكتبة الدوریات  صائى إشراف أخ  إجتماع
  دورات الحاسب اآللى 

  برنامج المكتبات 

١٤  
سمیحة عبد العال 

  محمد 
معھد فنى 
  تجارى 

  دورات الحاسب اآللى   أمین مكتبة الدوریات  كتابیة 
  برنامج المكتبات 

  دعاء أحمد جمال   ١٥
بكالوریوس 

الخدمة 
  اإلجتماعیة 

أخصائى 
  إجتماعى 

  دورات الحاسب اآللى   ریاتأمین مكتبة الدو
  برنامج المكتبات 

  دبلوم صنایع   عماد محمد أحمد   ١٦
مشرف فنى 

    مشرف فنى صیانة   صیانة 

  دبلوم صنایع   محمد محمد حسن   ١٧
مشرف فنى 

  صیانة 

مشرف فنى صیانة 
بنوادى تكنولوجیا 

  المعلومات  
  

١٨  
ابراھیم صبرة عبد 

  الغنى
  اإلعدادیة 

عامل خدمات 
   معاونة

    عامل خدمات معاونة 

عامل خدمات   اإلبتدائیة   محمد جالل محمد   ١٩
  معاونة 

    عامل خدمات معاونة 
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المشتريات قسم  
 االختصاصات والمسئولیات

 االشتراك فى إعداد مشروع الموازنة على مدار السنة .  ·

 القیام باإلجراءات الخاصة بتدبیر جمیع احتیاجات الكلیة .  ·

 جراءات الخاصة بدبیر األصناف التى یصدر قرار بتدبیرھا على مستوى الكلیة .القیام باإل ·

إمساك السجالت الالزمة إلثبات التعاقد والشراء سواء عن طریق المناقصات العامة أو المحدودة أو المحلیة أو  ·
 الممارسة أو األمر المباشر  

 ة . إصدار أوامر التورید للموردین وإبالغ المخازن للمتابع ·

 استیفاء مستندات الشراء وإرسالھا لمراقبة الحسابات للصرف والتسویة .  ·

  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبیع األصناف الكھنة أو المستغنى عنھا أو الھالكة بالمزاد العلنى طبقا للتعلیمات .  ·
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 المشتريات قسم

  الدورات التدریبیة الحاصل   والمسئولیاتالمھام   المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
بكالوریوس   وفاء حسین یونس

  تجارة
أخصائى تمویل 

  ومحاسبة
  مدیر األدارة 

  االشراف على المشتریات

  دورة المشتریات 
دورة الجوانب المالیة 

  والقانونیة 
 ICTPدورة 

٢  
بكالوریوس   أمل محمد على

  تجارة
أخصائى 
  مشتریات

شراء أجھزة علمیة 
  یل األبحاثوتمو

  دورة مشتریات 
  دورة الجوانب المالیة

٣  
بكالوریوس   محمد عبد المنعم عمار

  تجارة
أخصائى 
  مشتریات

أجراء عقود الصیانة 
  وشراء باالمر المباشر 

  دورة المشتریات
  دورة الجوانب المالیة

٤  
معھد فنى   إیمان عبد الحفیظ على

  كاتب سكرتاریة  تجارى
شراء مستلزمات علمیة 

  دورة المشتریات  ویات لألقساموكیما

٥  
  دورة المشتریات  سكرتاریة  كاتب سكرتاریة  دبلوم تجارة  ھبھ محمد عبد القادر

٦  
  موظف  دبلوم تجارة  أحمد محمد شعبان

شراء أدوات الصیانة 
  والمستلزمات

  دورة المشتریات

٧  
  موظف  دبلوم تجارة  مؤمن عبد الخالق

شراء أحبار وأدوات 
  كتابیة
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   انيةالميز قسم

 االختصاصات والمسئولیات

 تلقى المقترحات الخاصة لمشروع الموازنة .  ·
 تجمیع البیانات التى یتطلبھا إعداد المشروع من مختلف وحدات الكلیة .  ·

 إعداد النماذج والبیانات التى تطلبھا الجھات المختصة عن الموازنة . ·
تعدیالت تطرأ علیھ واتخاذ إجراءات اعتماده من الجھة إعداد مشروع الموازنة واتخاذ إجراءات خاصة بأى  ·

 المختصة . 

 توزیع االعتماد على أوجھ الصرف بالكلیة .  ·

 إمساك سجالت االرتباط بجمیع االعتمادات المدرجة بالموازنة فیما یختص بالكلیة   ·
و االعتمادات اإلضافیة أو إمساك السجالت المخصصة للكلیة وما یطرأ علیھا من تعدیالت سواء بالتجاوزات أ ·

 تنفیذ قرارات . 

 مراجعة التجاوزات واتخاذ إجراءات اعتمادھا فى الحاالت التى تتطلب ذلك وإبالغھا للجھات المختصة .  ·
 بحث عرض الطلبات الخاصة بالتجاوزات وكذا االعتمادات اإلضافیة بالكلیة . ·

ف واالرتباط وتجمیعھا لدراسة وتحلیل مراكز االعتمادات تلقى البیانات الشھریة من الحسابات فى حالة الصر ·
. 

  متابعة إنجاز أعمال الموازنة بالكلیة .  ·
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   الميزانية قسم

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
بكالوریوس   عزت سید حسن

  تجارة
محاسب 
  ومراجع

شراف الكامل على اإل
  تبویب المیزانیة

دراسات علیا أكادیمیة 
  ٢٤/٧/١٩٩٦السادات 

المعاییر الحقیقیة للعدالة 
  والقانون

مسرح الجریمة 
٣١/١٠/٢٠١٣  

دور المدیر فى ظل 
المتغیرات الحدیثة 

١٧/٤/٢٠١٤  

٢  
بكالوریوس   ریم محمد مأمون

  تجارة

كبیر أخصائیین 
 –شئوم مالیة 

  بدرجة مدیر عام

 –نیة الباب الثانى میزا
كلیة  –كلیة الطب 

  المعھد الفنى –التمریض 
  موازنة برامج االداء

٣  

سھیر عبد العظیم 

  دبلوم تجارة  محمد
كاتب شئون 
  مالیة أول

  میزانیة الباب االول 
المعھد  –كلیة التمریض 

إعداد  –الفنى للتمریض 
الخطة الموازنة للتدفقات 

  النقدیة

دورة إعداد خطة التدفقات 
  النقدیة

٤  
  دبلوم تجارة  رشا محمد عبد العظیم

كاتب شئون 
  مالیة

  میزانیة الباب االول 
  كلیة الطب

  

٥  
    یوسف عطیھ أحمد

عامل خدمات 
  معاونة

 –أعمال النظافة بابإدارة 
توصیل البوستة إلى 
  اإلدارة المركزیة
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  المخـــازن قسم
 االختصاصات والمسئولیات

 ة طبقا للمقایسات السنویة .تحدید الكمیات المطلوب ·

 استالم جمیع األصناف الواردة طبقا ألوامر التورید الصادرة واتخاذ إجراءات فحصھا .  ·

إضافة كمیات األصناف الواردة إلى العھدة وصرفھا وإمساك كروت ودفاتر األصناف والتأكد دوریا من  ·

 مطابقة األرصدة بھا على األصناف المودودة بالمخازن .

 ظ الدفاتر المالیة التى انتھى العمل بھا توطئة لتسلیمھا لغرف الحفظ . حف ·

 حفظ الدفاتر واألوراق ذات القیمة . ·

القیام بإجراءات التكھین وبیع األصناف التى تم االستغناء عنھا وتجمیع أوراق الدشت وتنفیذ التعلیمات  ·

 الصادرة بشأنھا .

 ع كشوف الجرد السنوى واتخاذ ما یلزم من إجراءات فى شأنھا .االشتراك فى لجان الجرد السنوى وتجمی ·

استالم كافة السجالت والدفاتر والنماذج والبطاقات الالزمة وذلك طبقا لما تنص علیھ التعلیمات واللوائح  ·

 المخزنیة والمالیة .

 القیام بإجراءات صرف األصناف بعد تحدید الكمیات المرخص بصرفھا . ·

 ات قید األصناف المنصرفة من المخازن . القیام بإجراء ·

 القیام بتطبیق الئحة المخازن والالئحة المالیة فیما یتعلق بأعمال المخازن وأرباب العھد .  ·

 إجراء المطابقة الدوریة لدفاتر العھد طبقا لما تنص علیھ الئحة المخازن .  ·

 .اذ اإلجراءات القانونیة حیالھاھر نتیجة الجرد واتخاالشتراك فى لجان الجرد ومتابعة الزیادة والعجز  التى تظ ·

من األصناف الواردة للمخازن من واقع الفواتیر الخاصة ومحاضر الفحص  ١١٣تحریر أذونات االستالم  ·

 وخصم األسناف المنصرفة من العھدة . 

 ع ح والقید بھا أوال بأول .  ١١٥إمساك دفاتر الشطب  ·

ع ح كل ثالثة شھور بدءا من أول  ١١٨تر الشطب على أرصدة دفاتر العھدة مطابقة أرصدة األصناف بدفا ·

 السنة المالیة . 
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ع ح تمھیدا لعمل الجرد  ١١٥استخراج أرصدة بواقى األصناف الموجودة بالعھدة من واقع دفاتر الشطب  ·

 السنوى واستكمال بیانات أثمان األصناف .

 ى تغییر یطرأ علیھا .القیام بإجراءات قید نقل العھدة أو أ ·

إمساك ملفات ألصحاب العھد من سجل بأسمائھم وإبالغ الجھات المختصة لحصر قیمة رسم الضمان  ·

 واإلخطار بأى تغییر یطرأ علیھ . 

 القیام بتجمیع كشوف الجرد السنوى على مستوى الجامعى وكلیاتھا وفروعھا . ·

 ار الجھات المختصة فى المواعید المقررة . قید إجمالى موجودات المخازن بالسجل الخاص وإخط ·

 (أ) مكرر ع ح .  ١١٨إمساك سجالت  ·

 استالم استمارات الصرف واالرتجاع لقیدھا على صاحب العھدة أو خصمھا منھ .  ·

ع ح ال یوجد بطرفھم أكثر من دفترین كما جاء بالمنشور  ٣٣التأكد من أصحاب العھد الذین یوجد لدیھم دفاتر  ·

 . الوزارى

مطالبة أصحاب العھد باإلقرارات الخاصة بسالمة عھدتھم وأنھا بحالة جیدة وفحص تلك المقررات سنویا  ·

 والمطالبة بتسدید القیمة فى حالة الفقد أو التلف .

 حصر موجودات العھد الشخصیة فى نھایة كل عام ضمن الجرد السنوى للمخازن .  ·

ھد الذین لم یوقعوا على إقرار كشوف جرد العھد الشخصیة بعمل متابعة األصناف المقیدة على أصحاب الع ·

 التقاریر نحوھا ورفع األمر بشأنھا .
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  المخـــازن قسم
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

 حامد أحمد عبد اللطیف  ١
بكالریوس 
 تجارة

 أخصائي
مشتریات 
 ومخازن

 مدیر إدارة المشتریات
دورة مدیري مشتریات 

 ومخازن

 دبلوم زراعة حسن محمود أحمد  ٢
كاتب سكرتاریة 
 دورة الجوانب المالیة أمین مخزن الكلیة ومحفوظات

 دبلوم زراعة محمد شعبان أحمد  ٣
كاتب سكرتاریة 
 ومحفوظات

 دورة الجوانب المالیة أمین مخزن األثاث

صابرطھ علي   ٤   أمین مخزن أمین مخزن دبلوم تجارة 

 مصطفى موسى سید  ٥
دبلوم فني 
 صناعي

فني تشغیل 
 دورة مخازن أمین مخزن وصیانة

٦  
أبو المجد علي عبد 

 أمین مخزن دبلوم صنایع الحفیظ
أمین مخزن أدوات 

 دورة أمین مخزن النظافة

ین مخزندورة أم أمین مخزن أمین مخزن دبلوم زراعة عاطف سمیر فوزي  ٧  

 أمین مخزن دبلوم صنایع عادل عدلي محسن  ٨
 –أمین مخزن األثاث 
 مركز الخدمة

 دورة أمین مخزن

 أمین مخزن دبلوم صنایع محمد صالح محمد  ٩
 –أمین مخزن األثاث 
 مركز الخدمة

 دورة أمین مخزن
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 إدارة رعاية الشباب
 االختصاصات والمسئولیات

 الشباب واتخاذ إجراءات تنفیذھا بعد إقرارھا . إعداد مشروع موازنات رعایة  ·

االشتراك فى تنفیذ القرارات لمجلس اتحاد الكلیة وتقدیم كافة الخدمات الفنیة واإلداریة الالزمة لحسن سیر العمل  ·

 باالتحاد . 

 مراقبة ومتابعة الصرف من موازنة اتحاد الطالب على مختلف األنشطة .  ·

اب بالجامعة فى إعداد البرامج والمشروعات التى تكفل شغل أوقات الفراغ لطالب الكلیة االشتراك مع رعایة الشب ·

 واإلشراف على تنفیذھا . 

 –اجتماعى  –فنى  –نشاط ثقافى  -خدمة عامة   –متابعة سیر العمل فى أوجھ النشاطات المختلفة ( جوالة  ·

 رحالت ) .  –ریاضى 

 ات العمل واإلشراف على حسن سیر العمل بھا . إعداد مشروعات الخدمة العامة ومعسكر ·

القیام بتنظیم ومتابعة األنشطة الریاضیة وإعداد وتجھیز المالعب والمنشآت واألدوات الریاضیة ومتابعة أعمال  ·

 التدریب الریاضى ومراقبة التدریبات والممارسات والمسابقات الریاضیة التى تشترك فیھا الكلیة . 

 ارض الخاصة بالنشاط الفنى والعمل على تشجیع ممارسة ھذا النشاط . تنظیم إقامة المع ·

 تشجیع ممارسة الھوایات األدبیة وإعداد الخطط والبرامج الالزمة لذلك .  ·

القیام ببحث حاالت الطالب المتقدیم للحصول على مساعدات والعمل على تیسیر حصول الطالب على احتیاجاتھم  ·

 الدراسیة والمعیشیة . 

 العمل على تیسیر فرص عمل للطالب أثناء العطالت الصیفیة .  ·

اإلشراف على إقامة المھرجانات والحفالت الختامیة فى نھایة العام واإلشراف على توزیع الجوائز على الطالب  ·

 المتقدمین علمیا وثقافیا وریاضیا وذوى المواھب . 

 شاط رعایة الشباب . إمساك السجالت الالزمة إلثبات األعمال المتعلقة بن ·

 إعداد كافة التقاریر والبیانات واإلحصاءات التى تطلبھا الجھات المختصة والجھات المسئولة عن رعایة الشباب .  ·

  

  
  



 

 

 

 

76 

 

    Faculty of Medicine 
Quality Assurance Unit 

 

الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 
  

  الخدمات االجتماعیة  -المجموعة النوعیة لوظائف :    بطاقة وصف رقم  (         )

  األولي -الدرجة :                                           مدیر إدارة رعایة الشباب بالكلیة  اسم الوظیفة : 

  األجر السنوي           الوصف العام

  علي رأس إدارة رعایة الشباب بالكلیات ذات مستوي المدیر العام   -تقع ھذه الوظیفیة:     

  باإلشراف علي نشاط رعایة الشباب بالكلیة    -یختص شاغل الوظیفیة:

  ت الواجبات والمسئولیا

 یعمل شاغل الوظیفة تحت التوجیھ العام للرئیس المختص.  ·

 یشرف شاغل الوظیفة علي العاملین باإلدارة.  ·

 اإلشراف الفني واإلداري علي العاملین باإلدارة.  ·

 اإلشراف علي األعمال الفنیة الخاصة بالنشاط االجتماعي والریاضي.  ·

 والعمل علي توصیلھا.  التنسیق بین نشاط الكلیة والكلیات األخرى ·

 متابعة تنفیذ الخطة السنویة ألوجھ النشاط المختلفة.  ·

 اإلشراف علي تدریب وسالمة الفرق الریاضیة والفنیة واالجتماعیة والثقافیة بالكلیة.  ·

 اإلشراف علي تنفیذ اللوائح الخاصة باتحاد الطالب وتنسیق أعمال اللجان المختلفة. ·

 صندوق مساعدة الطالب بالجامعة. اإلشراف علي أعمال  ·

 ما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة. ·

 مطالب  التأھیل   

 بكالوریوس خدمة اجتماعیة أو لیسانس آداب اجتماع أو المعاھد العلیا للخدمة االجتماعیة.  ·

 أن یكون مقیدا بنقابة المھن االجتماعیة.  ·

 ي وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة.  سنوات علي األقل ف ٦قضاء مدة بینیة قدرھا  ·

  اجتیاز التدریب الالزم لشغل ھذه الوظیفة بنجاح. ·
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  بيان باعمال موظفى إدارة رعاية الشباب
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  الوظیفىالمسمى   المؤھل الدراسى  والوصف الوظیفياألسم   م

 محسن محمود محمد  ١
بكالریوس 

یاضیةتربیة ر  
كبیر أخصائیین 

 مدیر اإلدارة ریاضیین

دورة تحكیم كرة طائرة 
١٩٨٩ 

١٩٩٢دورة إعداد قادة   
Windows 2000 

ICDL 2009 
دورة عالج طبیعي 

٢٠١٣ 

 ھیثم فرغلي عبد العال  ٢
بكالریوس 
 تربیة ریاضیة

كبیر أخصائیین 
ریاضیین بدرجة 

 مدیر عام

 مسئول اللجنة الریاضیة
تنظیم المسابقات 

حتفاالت بالكلیةواإل  
اإلشراف على مجلس 

 إتحاد الطالب

دورات أولمبیة في تدریب 
١٩٩٤ریاضة الكاراتیھ   

 دورات إعداد قادة

 محمد حازم محمود  ٣
بكالریوس 
 تربیة ریاضیة

كبیر أخصائیین 
ریاضیین بدرجة 

 مدیر عام

مسئول عن اللجنة 
 الریاضیة

تنظیم دورات وبرامج 
 للطالب

ق إختیار ومرافقة الفر
 الریاضیة

دورة التحكیم الدولي لكرة 
٢٠٠٠الید   

Time management 
2008 

Leadership Skills 
2015 

Management 
People 2011 

Mini MBA 2017 

٤  
نجالء السید عبد 

 الوھاب
لیسانس آداب 

 إجتماع
أخصائي 
 إجتماعي أول

 مسئولة اللجنة العلمیة
تنظیم دورات تدریبیة 

 للطالب
میة تنظیم مسابقات عل

 للطالب
دراسة األبحاث 
 اإلجتماعیة للطالب

 HR دورة تنمیة بشریة 
 دورة إعداد قادة
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

بكالریوس  رحاب محمد حسن  ٥
 خدمة إجتماعیة

أخصائي 
 إجتماعي أول

 مسئول اللجنة الثقافیة
تنظیم مسابقات شعر 
 وقرآن ومعلومات عامة

دراسة األبحاث 
 اإلجتماعیة للطالب

 دورة كمبیوتر
ادةدورة إعداد ق  

   محمد عبد الحمید  ٦
أجازة مرضیة لحین بلوغ 
سن المعاش بقرار اللجنة 

 الطبیة
 

تسویات الملف وأعمال  أمین مخزن دبلوم زراعة حسین سید حسین  ٧
 المخازن

 دورة تدریبیة للمخازن

 ممدوح عبد السالم  ٨
تخصص عالج 

 طبیعي
أخصائي مالعب 
 وإسعافات أولیة

 اإلسعافات األولیة
اد القادةدورة إعد  

 دورة الشارة الخشبیة

 رویدا عبد الوكیل  ٩
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة

اإلشراف على 
النشاط الفني 

ومھام 
األخصائي 

اإلجتماعي وما 
یتضمن ذلك من 
 صندوق التكافل
دراسة األبحاث 
 اإلجتماعیة

دورة تنمیة مھارات 
٢٠١٤األخصائیین    

 نجوان رضا محمد  ١٠
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة
أخصائي 
 إجتماعي

 مسئول النشاط اإلجتماع
دراسة األبحاث 

اإلجتماعیة الخاصة 
 بالطالب

ICTP 

لیسانس آداب  إیفیلین ربیل بطرس  ١١
 علم نفس

 أخصائي نفسي
مسئول النشاط 
 اإلجتماعي

 أعمال السكرتاریة

ICTP 
 دورة إسعافات أولیة

 حنان فاروق محمد  ١٢
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة
أخصائي 
یةإجتماع  

 مسئول النشاط األسري
مسئولة عن تنظیم 
 المعارض والحفالت
 دراسة أبحاث الطالب

دورة تدریبیة لتنمیة 
المھارات لألخصائیین 

٢٠١٤ 
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

 مصطفى محمود علي  ١٣
بكالریوس 
 تربیة ریاضیة

أخصائي 
 ریاضي

تنظیم المباریات 
الریاضیة الجماعیة 

 والفردي
إختیار الفرق 

الریاضیةكتمثیل الكلیة 
باریات الجامعةفي م  

 دورة إسعافات
ICDL 

 دورة دفاع مدني
 دورة مھارات الجمباز

 محمود جابر قرني  ١٤
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة
أخصائي 
 إجتماعي

 مسئول لجنة الجوالة
القیام بالمعسكر الكشفي 

 للجامعة سنویا
تنظیم حفل الخریجین عن 

 طریق لجنة النظام

ICTP 

 مشرف تغذیة دبلوم زراعة علي حامد محمد  ١٥

إشراف على غرفة إتحاد 
 الطالب

 مسئول ماكینة التصویر
مسئول إعداد القادة 
 ورعایة المتمیزین

 

 خالد عبد اهللا محمد  ١٦
دبلوم المدارس 
 الثانویة الفنیة

فني تشغیل 
وصیانة 
 وإصالح

مسئول عن غرفة إتحاد 
 الطالب

 

 درجة عمالیة إعدادیة حسام الدین فتحي  ١٧
تنظیف خدمات معاونة و

صالة اللیاقة البدنیة 
 باإلدارة

 

  خدمات معاونة درجة عمالیة إبتدائیة مصطفى فوزي محمد  ١٨
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 
 

  إدارة (أمانة مجلس الكلية) 

  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
السیدة/ لیلى أحمد 

  حقوقلیسانس   المھدي
مدیر عام 
  اإلدارة

مراجعة جدول أعمال 
ومحاضر المجلس 
  وترتیب األقدمیة

  

  ال یوجد

  أمیمة محمد جالل  ٢
دبلوم المدارس 

الثانویة 
  التجاریة

كاتب أول 
  ومراجع

مراجعة دعاوي المجلس 
  وجدول األعمال

  ال یوجد

  خالد فتحي عبد العزیز  ٣
بكالریوس 
  تجارة

محاسب 
  ومراجع

ال كتابة جدول األعم
والمحضر وعرض 
الموضوعات على 

  الشاشة

  

٤  
السید/ عبد الناصر 

  أحمد

دبلوم المدارس 
الثانویة 
  الصناعیة

  كاتب ومراجع
كتابة دعاوي المجلس 

    وجدول األعمال

  مھا مراد  ٥
بكالریوس 
  تجارة

محاسب 
  ومراجع

كتابة جوابات المجلس 
وجدول األعمال 
  والمحاضر

  

  آمنة مراد  ٦
دبلوم المدارس 

انویة الث
  التجاریة

  كاتب ثالث
كتابة جوابات المجلس 

(اإلنتھاء) وجداول 
  األعمال
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

 العالقات الثقافية إدارة
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

دبلوم معھد فني  خالد محمود سید  ١
 تجاري

ارةمدیر اإلد كاتب أول  

 دورة في الشئون اإلداریة
 دورة في العالقات الثقافیة
دورة في تنمیة الموارد 

 البشریة
ICTP 

 ٣دبلوم تجارة ( مدیحة محمود أحمد  ٢
 سنوات)

 مراجع كاتب أول

 دورة في العالقات الثقافیة
دورة في تنمیة الموارد 

 البشریة
ICTP 

 دورة اإلسعافات األولیة
 دورة كمبیوتر بالكلیة

ى عبد الاله أحمدھد  ٣  
بكالریوس 
 تجارة

أخصائي شئون 
 مالیة

 البعثات

 ٢دورة لغة إنجلیزیة (
 مستوى)
ICTP 

 دورة اإلسعافات األولیة
 دورة كمبیوتر بالكلیة

بكالریوس  نھى محمد عفیفي  ٤
 خدمة إجتماعیة

أخصائي 
 إجتماعي

 اإلعارات
ICTP 

 دورة تنمیة بشریة
 دورة كمبیوتر

٥  
أمیرة محمد عبد 

عطيالم  
بكالریوس 
 تجارة

أخصائي شئون 
 المؤتمرات إداریة

 دورة كمبیوتر بالكلیة
دورة كمبیوتر بالمبنى 

 اإلداري
ICTP 
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  أمين الكلية
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
والء عبد الناصر 

 حسین
بكالریوس 

ةزراع  
أخصائي تخطیط 

 ومتابعة
  مدیر مكتب أین الكلیة

 

  إدارة المجلة العلمية
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

 لیسانس آداب سحر عبد النعیم قطب  ١
قائم بأعمال 
مدیر مكتب 
 المجلة العلمیة

بعد  متابعة أعمال المجلة
 تطویرھا على اإلنترنت

ICTP 

ICDL 

 دورات إعداد القادة

٢  
إیناس عبد الموجود 

 محمود
 لیسانس آداب

كاتب سكرتاریة 
 أول

متابعة أعمال المجلة بعد 
 تطویرھا على اإلنترنت

ICTP 

ICDL 

 دورات سكرتاریة

 أمین مخزن لیسانس حقوق سمر سید عبد الرحیم  ٣
متابعة أعمال المجلة بعد 

ا على اإلنترنتتطویرھ  

ICTP 

ICDL 

 ھبة محمد صالح الدین  ٤
بكالریوس 
 تربیة

باحث شئون 
 تعلیم ثالث

متابعة أعمال المجلة بعد 
 تطویرھا على اإلنترنت

ICDL 

٥  
غادة محمود محمد 

 صالح
بكالریوس 
 متعاقد زراعة

متابعة أعمال المجلة بعد 
 تطویرھا على اإلنترنت

ICTP 

 

اعةدبلوم زر كرم حسین بخیت  ٦  فني معمل 
متابعة أعمال المجلة بعد 
 تطویرھا على اإلنترنت

 

 عامل رشاد أحمد محمود  ٧
عامل خدمات 

 معانة
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  إدارةالحاسب اآللي
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

 زكریا عبد اهللا حسین  ١
بكالریوس 

رةتجا  

أخصائي تشغیل 
حاسبات آلیة 

 أول
مدرب –مدیر إداري   

ITI 1998 

ICDL 2012 

  سكرتاریة كاتب أول دبلوم تجارة مغربي صدیق طھ  ٢

 دینا حسین إسماعیل  ٣

تجارة إنجلیزي 
 حقوق

 ماجستیر حقوق

مدرب حاسب 
 آلي

أخصائي 
 مشتریات

 مدربة حاسب آلي

ICDL 

ICTP 

A+ 

٤  
نھى فتحي محمد 

 الصغیر

یوس بكالر
ھندسة كھرباء 
شعبة اتصاالت 
 والكترونیات

 مھندس ثالث
صیانة أجھزة كمبیوتر 

 بمعامل المركز
 مرفق طیھ

 ھند مسعود عبد اهللا  ٥

بكالریوس 
 تجارة

دبلوم دراسات 
 علیا

أخصائي تشغیل 
حاسبات آلیة 

 ثان
 مدربة حاسب آلي

ICDL 

 مرفق طیھ
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  الشئون القانونية إدارة
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  یفياألسم والوصف الوظ  م

١  
عبد الحلیم محمود 

 محي
  مدیر الشئون القانونیة محام ثان لیسانس حقوق

   محام ثان لیسانس حقوق عمر إسماعیل أحمد  ٢

   محام لیسانس حقوق عمرو محمود أحمد  ٣

٤  
رانیا محمود نشأت 

 عباس
انس حقوقلیس    محام ثالث 

   محام ثالث لیسانس حقوق عثمان محمد عبده  ٥

   محام ثالث لیسانس حقوق عمر محي عبد العلیم  ٦

   محام ثالث لیسانس حقوق عمرو حامد حسن  ٧

٨  
محمد أحمد رضا 
 محمود محمد

   محام ثالث لیسانس حقوق

 لیسانس آداب نجالء ربیع سید  ٩
سكرتاریة 
ةبالدرجة الثالث  

 دورة سكرتاریة تسلیم وإستالم البوستة

 لیسانس آداب نون كمال محمد  ١٠
سكرتاریة 
 دورة سكرتاریة تسلیم وإستالم البوستة بالدرجة الثالثة
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الجودة ضمان وحدة  

 

شطب المخازن) ( حساباتال دارةإ  
  الحاصل الدورات التدریبیة   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

١  
إیمان عبد الحمید عبد 

 اللطیف فرغلي
بكالریوس 

 خدمة إجتماعیة
أخصائي 
  كاتبة  شطب إجتماعي

 دبلوم تجاة إسالم أحمد محمد حافظ  ٢
كاتب سكرتاریة 
 ICDL كاتبة شطب ومحفوظات

٣  
عزة عبد الحمید ذكي 

 محمد
بكالریوس 

 شریعة إسالمیة
باحث شئون 

ولیةاإلسعافات األ كاتبة شطب تعلیم  

٤  
أسماء محمد زغلول 

 رضوان
معھد فني 
 صناعي

 
كاتب  –مدخل بیانات 
 شطب

 

 دبلوم تجارة ھبة حمزة أحمد  ٥
كاتب سكرتاریة 
 كاتب شطب ومحفوظات

دورة تدریبیة في مجال 
الرقابة على المخزون 

 السلعي

  كاتب شطب فني تغذیة دبلوم زراعة الشیماء صابر خالف  ٦

٧  
مرفت عبد المحسن 

اھیمإبر  
معھد فني 
 رئیس وحدة الشطب كاتبة شطب تجاري

 دورة الجوانب المالیة

 دورة مخازن
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الـطب كلیـة  
الجودة ضمان وحدة  

 

  إدارة  امتحانات الدراسات العليا
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

  عبد الكریم محمد محمد   ١
بكالوریوس 

العالى المعھد 
  للتعاون

مدیر قسم إمتحانات   مھندس زراعى
  الدراسات العلیا

الجوانب األخالقیة 
  والمالیة والقانونیة
المھارات القیادیة 

  لإلداریین
  دورة فى الكمبیوتر

  امیر محمد حنفى  ٢
بكالوریوس 
  التجارة

محاسب 
  ومراجع

مراجع قسم إمتحانات 
  دورات كمبیوتر  الدراسات العلیا

  قطبعاصم جمال   ٣
بكالوریوس 
  التجارة

إخصائى شئون 
  القیام بأعمال الدكتوراة  إداریة

ICDL 
  إدارة المستشفیات
  دورة التنمیة البشریة

  مصطفى عید سید  ٤
بكالوریوس 
  ااآلداب

باحث شئون 
  دراسات علیا

  القیام بأعمال الماجستیر
  دورات كمبیوتر 
  دورات تنمیة بشریھ

بكالوریوس   یاسمین محمد رفعت  ٥
  اباآلد

باحث عالقات 
  ثقافیة

    القیام بأعمال الدكتوراة

٦  
ھالھ على الدین محمود 

  سید
بكالوریوس 

  تجارة
اخصائى خدمات 

  عاملین
أعمال البرنامج الخاص 

  بالدراسات العلیا
ICTP 

  سامیة سلیمان على  ٧
دبلوم المدارس 

الثانویة 
  التجاریة

كاتب محفوظات 
  وسكرتاریة

    أعمال الماجستیر

معھد فنى   حمد بدارىھویدا ا  ٨
  تجارى

كاتب محفوظات 
  وسكرتاریة

أعمال البرنامج الخاص 
  بالدراسات العلیا

  

عالء محمد صدیق   ٩
  محمد

دبلوم المدارس 
الثانویة 
  الزراعیة

اعمال المكافآت   فنى تغذیة
  واستمارات التصحیح

  

    محمود أحمد جالل  ١٠
معاون خدمة 

  ممتازة
  أعمال النظافة 
    تسلیم البوستة
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  إدارة  صيانة األجهزة العلمية
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

  رئیس الوحدة  اإلعدادیة  سید حسن عبد الغفار  ١
  األداریة  –األعمال الفنیة 

  األصالح والصیانة
  

  دبلوم صناعى  محمد حسین فاضل  ٢
مال فنى أع

  كھربائیة
    مساعد فنى

٣  
دیفید أمیل فوزى 

  أقالدیوس
  مساعد فنى  فنى تغذیة  دبلوم زراعى

  

٤  
محمد محمد محمود 

  دبلوم صناعى  سید
فنى تشغیل 
وصیانة 
  وإصالح

  مساعد فنى
  

 

  االسعافات األولية  –بإدارة  مكافحة العدوى 
المؤھل   األسم والوصف الوظیفي  م 

  الدراسى
المسمى 
  الوظیفى

الدورات التدریبیة   مھام والمسئولیاتال
  الحاصل 

    سكرتاریة  أمین مخزن  دبلوم  رضا ھاشم درویش  ١

    عاملھ  عاملة    صفاء رمضان محفوظ  ٢
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  إدارة  الخدمات الطالبية
  الدورات التدریبیة الحاصل   المھام والمسئولیات  المسمى الوظیفى  المؤھل الدراسى  األسم والوصف الوظیفي  م

  حمادة إبراھیم أحمد  ١
بكالوریوس 

الخدمة 
  األجتماعیة

كبیر اخصائیین 
  اجتماعیین

  رئیس القسم

 ICTPدورة 
االعداد لشغل الوظائف 
االداریة بمركز اعداد 

  ٢٠٠٥القادة 
المھارات االشرافیة 
بمركز اعداد القادة 

٢٠١٧  

  ابراھیم كامل محمد  ٢
دبلوم الدارس 

الثانویة 
  الصناعیة

  فنوى دھانات

اء اجراءات تسویة امض
  المعاش والمستندات 
استیفاء المستندات 

المطلوبة إلستخراج 
  رخصة القیادة 

استیفاء المستندات 
المطلوبة للحصول على 

  البطاقة الجامعیة 
حجز تذاكر السفر للسادة 

  أعضاء ھیئة التدریس 
استیفاء استخراج 
  تصاریح السیارات 

استالم وتوزیع دلیل 
 –تلیفونات الجامعة 

  تسجیل الشتائم 
تورید مجموعات التغذیة 

تسجیل  –للطالب 
  إقرارات التغذیة للطالب

دورة فى الجوانب المالیة 
والقانونیة واالعمال 

  اإلداریة

دبلوم المدارس   اسماء مصطفى نصر  ٣
  الفنیة

    فنى دھانات
دورة فى الجوانب المالیة 

والقانونیة واالعمال 
  اإلداریة
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  معاون خدمة    محمد ابو الحسن نصر  ٤

  القیام بأعمال النظافة 
أداء كل ما یكلف بھ فى 

  صالح العمل 
تسلیم االستمارات 
الخاصة بالبطاقات 

الجامعیة وتصریح دخول 
  السیارات
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  بإدارة  الخريجين
األسم والوصف   م

المسمى   المؤھل الدراسى  الوظیفي
  الوظیفى

الدورات التدریبیة   المھام والمسئولیات
  الحاصل 

١  

بكالوریوس   رف سید مصطفىأش
  تجارة

رئیس قسم 
  الخریجین

إدارة شئون القسم والعمل  -
 والعاملین بھ .

مسئول عن مراجعة وتحدیث  -
برنامج شئون الخریجین على 

الحاسب اآللى بالتعاون مع مركز 
نظم المعلومات اإلداریة بالجامعة 

. 
مراجعة جمیع أنواع الشھادات  -

المحررة عربى وانجلیزى 
 تمادھا .وإع

إعداد ومراجعة التقدیرات  -
النھائیة للسنوات الست 

للخریجین بالتعاون مع باقى 
 العاملین .

إعداد قائمة األسماء النھائیة  -
 لخریجى كل دفعة .

عمل البراءات المجمعة للدفعات  -
وكذلك القرار الوزارى للدفعات 
لتعیین االطباء وكذلك البیانات 

الشخصیة وبیانات التجنید 
 للخریجین .

 عمل تقییم ألداء العاملین بالقسم . -
إعتماد جمیع المكاتبات والردود  -

الخاصة بعد مراجعتھا والتأكد من 
 صحتھا .

إعداد اإلحصائیة الخاصة  -
 بالخریجین (دفعات) .

إنجاز باقى األعمال اإلداریة 
  األخرى التى تتطلبھا الوظیفة .

الشئون المالیة 
٢٠١٢  

ICTP  2010 
االخصائى  دورة

االجتماعى 
٢٠٠١  
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  دبلوم تجارة  محمود سید زكى  ٢
كبیر كتبھ 

بدرجة مدیر 
  عام

إعداد شھادات التخرج  -
والتقدیرات وباقى االنواع باللغة 
العربیة للخریجین وكذلك باللغة 

 اإلنجلیزیة .
 تسجیل الشھادات بدفتر الحصر . -
 الرد على خطابات السفارات . -
صلیة تسلیم الشھادات األ -

 (الكرتون) للخریجین .
عمل البراءات الفردیة للشھادات  -

 الكرتون .
الرد على الشئون القانونیة  -

 والمقارنة بین األطباء .
إستالم وتصحیح درجات  -

 الخریجین بعد القضایا والتظلمات 
إنجاز األعمال اإلداریة األخرى من 
إستالم شھادات وأوراق وعھد 

تضیات إداریة وما یطلب منھ لمق
  الوظیفة .

دورة شئون 
التعلیم وطالب 
  الخریجین

  دورات كمبیوتر

٣  

عبد الحمید حسانین 

  محمد
بكالوریوس 
  خدمة اجتماعیة

أخصائى 
  اجتماعى

مسئول عن برنامج الخریجین  -
 على اإلنترنت وتحدیث بیاناتھ.

إعداد شھادات التخرج  -
والتقدیرات وباقى األنواع باللغة 

كذلك باللغة العربیة للخریجین و
 اإلنجلیزیة .

 تسجیل الشھادات بدفتر الحصر . -
 الرد على خطابات السفارات . -
تسلیم الشھادات األصلیة  -

 (الكرتون) للخریجین .
عمل البراءات الفردیة للشھادات  -

 الكرتون .
الرد على الشئون القانونیة  -

 والمقارنة بین األطباء .
إستالم وتصحیح درجات  -

 بعد القضایا والتظلمات الخریجین 
إنجاز األعمال اإلداریة األخرى  -

من إستالم شھادات وأوراق 
وعھد إداریة وما یطلب منھ 

  لمقتضیات الوظیفة .

  دورات كمبیوتر

 ICTPدورة 
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٤  
  دبلوم تجارة  یمنى محمد ممدوح

كاتب 
  سكرتاریة

إعداد شھادات التخرج  -
والتقدیرات وباقى األنواع باللغة 

خریجین وكذلك باللغة العربیة لل
 اإلنجلیزیة .

 تسجیل الشھادات بدفتر الحصر . -
 الرد على خطابات السفارات . -
تسلیم الشھادات األصلیة  -

 (الكرتون) للخریجین .
عمل البراءات الفردیة للشھادات  -

 الكرتون .
الرد على الشئون القانونیة  -

 والمقارنة بین األطباء .
إستالم وتصحیح درجات  -
 لخریجین بعد القضایا والتظلمات ا
إنجاز األعمال اإلداریة األخرى  -

من إستالم شھادات وأوراق 
وعھد إداریة وما یطلب منھ 

  لمقتضیات الوظیفة

دورة فى الحاسب 
  اآللى بالكلیة

٥  
    فیصل صالح على

عامل خدمات 
  معاونة

 نظافة القسم . -
 حفظ العھدة . -
 تسلیم المكاتبات . -
 فى تجھیز الشھادات .المساعدة  -
وما یطلب منھ لمقتضیات  -

  الوظیفة .

  

 
  


