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مدير عام الكليـــة :
المهام واألختصاصات والمسئوليات :
وصف المهمــــة :
 -1اإلشراف والتنسيق بين إدارات الكلية
 -2اإلشراف علي تخطيط األعمال المالية واإلدراية بالكلية
 -3اإلشراف علي تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات ومتابعة تنفيذها
 -4اإلشراف علي خطط الشراء والتخزين لكافة األصناف المطلوبة
 -5متابعة القرارات التنفيذية التنظيمية
 -6متابعة واإلشراف علي أنشطة إدارات الكلية المختلفة وتطويرها وتحسين أدائها
 -7متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة
 -8المشاركة في تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية للخطة األستراتيجية للكلية
 -9وضع الخطط التدريبية لتحسين إداء الجهاز اإلداري وتقرير العمل
 -11إعداد دراسات عن أحتياجات الكلية من الموارد البشرية
 -11القيام بما يسند إليه من مهام أخري
إسم الوحدة  :إدارة شئون العاملين
المستوى التنظيمي :إداره
اسم مسئول الوحدة  :مدير االدارة
المستوى التنظيمى التالى الذى ترأسه الوحدة :
 -1وحدة شئون هيئة التدريس
 -2وحدة شئون عاملين
 -3وحدة االجازات
المهام والمسئوليات المنوطه بوحدة شئون هيئة التدريس:
-1إســـــم المهمة :تكليف المعيدين
وصف المهمة:
 -1تجميع موافقات مجالس االقسام العلمية بعد عرضها على مجلس الكلية وفقاً لخطه تكليف المعيدين.
 -2مخاطبة اداره شئون الطالب (خريجين) لموافاتنا بأوائل الشعب المختلفه للعام الحالى والسابق.
 -3المفاضلة بين خريجي العام الحالي والسابق لتكليف أعلى النسب وفقا ً للقانون
 -4اعداد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بالمرشحين للتكليف
 -5إرسال مذكرة التكليف بعد موافقه مجلس الكلية عليها الدارة الجامعة للعرض على السيد أ.د /رئيس الجامعة
 -6عند ورود موافقه السيد أ.د /رئيس الجامعة يتم مخاطبة المرشحين للحضور الستيفاء مسوغات التعيين
 -7يتم احالة المرشحين للكشف الطبي.
 -8يتم عمل استثمارات استطالع رأي االمن للمرشحين وترسل للجامعة
 -9يتم تسليمهم العمل بعد موافقة االمن على التكليف .
 -11ترسل مسوغات التعيين واقرارات القيام بالعمل للجامعة الستصدار االمر التنفيذى الخاص بالتعيين .
 -11يتم ابالغ االقسام بالمرشحين لتسليمهم العمل .
 -12يتم ابالغ ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية واالقسام المعنيه باالمر التنفيذى التخاذ الالزم .
 -13يتم التسجيل بسجالت االدارة ( سجل االحوال ـ سجل الميزانية ـ سجل اقدمية وظائف ـ سجل العالوات ).
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 -2إسـم المهمة :الترقيات
وصف المهمة:
أ -عند ترقية االستاذ أو االستاذ المساعد :
 -1عند استيفاء المده القانونية للترقيه يتقدم بطلب للسيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية للموافقة على إعطائه بيان حاله بالمؤهالت العلمية
والتدرج الوظيفي لضمها الوراق اللجنه .
 -2بعد عرض االبحاث على السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية بمعرفة عضو هيئة التدريس يتقدم بطلب لرفع انتاجه العلمي الى اللجنة
العلمية الدائمه وفقا ً للتخصص.
 -3عند ورود تقرير اللجنه العلمية الدائمه بالموافقه وورود موافقة مجلس القسم والكلية على التعيين يتم اعداد مذكرة ترشيحه للترقية
للوظيفه ( استاذ – استاذ مساعد ) وتجميع المستندات المطلوبه للترقيه الرسالها للجامعة.
 -4عند ورورد موافقة مجلس الجامعة على الترقيه يتم ابالغ ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية التخاذ الالزم .
 -5يتم التسجيل بسجالت االدارة ( احوال – ميزانية – اقدمية وظائف – عالوات )
ب – عند الترقية لوظيفه مدرس :
 -1بعد الحصول على درجة الدكتوراه وورود موافقة مجلس القسم والكلية على التعيين يتم عمل مذكره الترشيح وتجميع المستندات
المطلوبه للترقية الرسالها للجامعة.
 -2عند ورود موافقة مجلس الجامعة على الترقيه يتم ابالغ ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية التخاذ الالزم .
 -3يتم التسجيل بسجالت االدارة ( احوال – ميزانية اقدمية وظائف – عالوات )
ج – عند الترقية لوظيفه مدرس مساعد:
 -1بعد الحصول على درجه الماجستير وورود موافقه مجلس القسم والكلية على التعييــــن يتم ارسال خطاب للجامعة مرفقا به
المستندات المطلوبه للترقيــــــة .
 -2عند ورورد موافقه السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة على الترقيه يتم ابالغ اداره االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية
التخاذ الالزم .
 -3يتم التسجيل بسجالت االدارة ( احوال – ميزانية – اقدمية وظائف – عالوات )
د – االساتذة المتفرغين :
 -1عند احاله عضو هيئة التدريس الى المعاش وورود االمر التنفيذى لتعيين سيادته فى وظيفة استاذ متفرغ يتم ابالغ ادارة
االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية التخاذ الالزم .
 -2يتم التسجيل بسجالت االحوال واقدمية الوظائف .
 3ـ اسم المهمة  :االنتــدابات
وصف المهمة :
تنقسم االنتدابات الى نوعين  :أ – انتدابات للتدريس
ب – انتدابات لمناقشة وفحص الرسائل
أ ـ انتدابات التدريس :
 -1عند ورورد موافقة مجلس الكلية بعد موافقة مجلس القسم على المكاتبات الوارده للكلية النتداب الساده اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم لخارج الكلية يتم الكتابة بذلك للجامعة .
 -2عند ورود موافقه السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة على االنتداب يتم اخطار الجهات المنتدبين اليها بالموافقه وارسال اساسى
المرتب لعمل الالزم .
 -3يتم التسجيل بسجل االنتدابات باالدارة .
ب ـ انتدابات لمناقشة وفحص الرسائل العلمية
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 -1عند ورود موافقه مجلس الكلية بعد موافقه مجلس القسم على انتداب الساده اعضاء هيئة التدريس لمناقشة وفحص الرسائل العلمية
خارج الكلية يتم اخطار الجهات المنتدبين اليها بالموافقه وارسال اساسى المرتب لعمل الالزم .
 -2يتم التسجيل بسجل االنتدابات باالدارة .
 4ـ اسم المهمة  :العــالوات
وصف المهمة :
 -1قبل موعد استحقاق العالوة الدورية يتم حصر الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المستحقين لصرف العالوة فى كشوف مبينا
بها االسم والوظيفة وقيمه العالوة المستحقه والمضافه الساسى المرتب .وتنقسم العالوة الى :
أ -عالوة دورية  :منح الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العالوة الدورية
ب -عالوة رفع المعيدين  :عند مرور عام على تعيين المعيدين يتم منحهم عالوه رفع قيمتها سته جنيهات فى السنه الماليه التاليه
ت -عالوة الوظيفة االعلى  :عند وصول الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لنهايه ربط الوظيفة يتم منحهم العالوة المقررة
للوظيفه االعلى طبقا للقانون.
 -2منح جزء من العالوة  :يتم منح الساده اعضاء هيئة التدريس ( استاذ او استاذ مساعد ) جزء من العالوة ليصلوا بها الى الربط الثابت
( 91ر) 216
 -3منح الزياده المقرره بالقانون رقم  3 2لسنه  : 1994عند بلوغ الساده اعضاء هيئة التدريس الربط الثابت ( 91ر  ( ) 216استاذ ـ
استاذ مساعد ) يتم منحهم الزياده المقرره بالقانون وقدرهاعشرة جنيهات بما اليجاوز خمس زيادات .
 -4العالوة االضافيه  :تضاف العالوة االضافيه المقررة بالقانون رقم  29لسنه  1992الساسى المرتب اعتبارا من  7/1كل عام حسب
النسب المقرره .
 -5منح الساده االساتذة الذين مضى عليهم عشر سنوات فى وظيفه استاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ( 91ر ) 216طبقا للقانون
رقم  142لسنه  1994حسب تاريخ استحقاق كل حاله .
 -6يتم نسخ قرار العالوات وارسال نسخه الى ادارة الجامعة ونسخه الى ادارة صندوق التكافـــــل بالجامعة ونسخ مستخلصه لحفظها
بملفات كل عضو من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة .
 -7يتم حفظ نسخه مستخلصه بملف كل من سيادتهم باالدارة .
 -8يتم ارسال نسخ من قرارات العالوات الى ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية .
 -9يتم التسجيل بسجل العالوات باالدارة .
 -5اسم المهمة  :النقل
وصف المهمة :
أ ـ نقل من الداخل الى الخارج
النقل نوعان :
ب ـ نقل من الخارج الى الداخل
أ ـ النقل من الداخل للخارج
 -1يتقدم الراغب فى النقل بطلب لنقله الى الجهه المطلوبه بعد موافقة مجلس القسم والكلية ومرفقا به موافقة الجهه التى يرغب النقل
اليها .
 -2يتم ارسال االوراق المطلوبه للجامعة .
 -3عند ورود موافقه السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة يتم اخالء طرفه من العمل بالكلية وارسال صورة من االخالء للجامعة
الستصدار قرار النقل وصورة للجهة المنقول اليها التخاذ الالزم .
 -4عند ورود قرار النقل من الجامعة يتم اخطار ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية التخاذ الالزم .
 -5يتم التسجيل بسجل االحوال والعالوات والميزانية واقدمية الوظائف باالدارة .
ب ـ النقل من الخارج الى الداخل :
 -1يتم ورود موافقة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة على نقل عضو هيئة التدريس من الخارج للعمل بالكلية  .ويتم تسليمه العمل
بعد العرض على السيد االستاذ الدكتور/عميد الكلية .
 -2يتم اخطار القسم المنقول اليه لتسليمه العمل
 -3يتم اخطار الجامعة باستالمه العمل الستصدار قرار النقل .
جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

 -4عند ورود القرار يتم اخطار ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية .
 -5يتم التسجيل بسجالت االدارة ( ميزانية – اقدمية وظائف – احوال – عالوات )

 6ـ اسم المهمة  :البيانات االحصائيه
وصف المهمة :
اعداد البيانات االحصائيه الخاصه بالساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتى تطلب بمعرفة الجهات الطالبه لها  .ويتم اعدادها اما بيانات
عدديه أو تفصيليه وفقا القدميات الوظائف او موزعه على االقسام العلمية  .ويتم اعدادها اما على نماذج خاصه ترسل بمعرفة الجهه الطالبه
او يتم اعداد النماذج بمعرفة االدارة .
 7ـ اسم المهمة  :التجنيد
وصف المهمة :
 -1بعد تأديه الخدمه العسكريه واحضار شهاده تأديه الخدمه العسكريه يتم تسليمه العمل واخطار القسم العلمى التابع له لتسليمه العمل.
 -2يتم ارسال شهاده تاديه الخدمه العسكريه واقرار القيام بالعمل للجامعة .
 -3عند ورود قرار انهاء التجنيد من الجامعة يتم اخطار ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية .
 -4يتم التسجيل بسجل التجنيد باالدارة .
 -5عند ورود خطابات من الجامعة لتحديد الموقف من التجنيد يتم اخطار القسم والمطلوب تحديد موقفه لسرعه موافاتنا بالموقف
التجنيدى .
 -6عند تحديد موقفه من التجنيد يتم اخطار الجامعة بذلك .
 8ـ اسم المهمة  :االجازات
وصف المهمة :
اجازات الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تنقسم الى :
أ ـ اجازه خاصه
ب ـ اجازه وضع
ج ـ اجازه للحج والعمره
د ـ حصر االجازات لبلوغ سن المعاش
هـ ـ حصر االجازات المجمعه للصرف
أ ـ االجازة الخاصــة
 -1يمنح الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اجازه خاصه بناء على طلبهم اما لمرافقه الزوج اوالزوجة او لرعايه الطفل او لرعاية
االسرة او للزيارة بالخارج .
 -2يتقدم الراغب فى االجازة بطلب مسبب موضحا به نوع االجازة ومدتها .
 -3بعد موافقه مجلس القسم وأ .د /عميد الكلية عليه يتم تجميع المستندات المطلوبه وهى :
ـ فى حاله المرافقه للزوج او الزوجه :
أ ـ عقد عمل الزوج او الزوجه موثق ومحدد المده من الجهه التى يعمل بها فى الخارج.
ب ـ قسيمه الزواج
ج ـ صوره ايصال سداد صندوق التكافل
د ـ اقرار بعدم العمل اثناء االجازة
هـ ـ صورة من جواز سفر الزوجه والزوج كامل .
ـ فى حاله رعاية الطفل:
أ ـ صوره شهاده ميالد الطفل
ب ـ اقرار بعدم العمل اثناء االجازة
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ج ـ صورة من سداد صندوق التكافل
ـ فى حاله رعاية االسره او الزياره:
أ ـ ايصال سداد صندوق التكافل االجتماعى .
يتم ارسال جميع المستندات للجامعة مرفقا بها الطلب المقدم من سيادته .
عند ورود موافقة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة يتم استيفاء اخالء الطرف وارساله للجامعة الستصدار قرار االجازة .
عند ورود قرار االجازة يتم ابالغ ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية .
يتم التسجيل بسجل االدارة .
عند العودة يتم تسليمهم العمل واخطار الجامعة الستصدار قرار انهاء االجازة .

ب ـ اجازه الوضـع
 1ـ تتقدم بطلب لمنحها اجازه وضع لمده ثالثه اشهر طبقا للقانون اعتبارا من تاريخ الوضع مرفقا به شهاده ميالد الطفل .
 2ـ يتم موافقه السيد االستاذ الدكتور /رئيس القسمك والسيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية على الطلب
 3ـ يتم التسجيل بالسجالت وتخطر اداره االستحقاقات والوحدة الحسابية .
 4ـ عند العوده تسلم العمل ويخطر القسم الذى تعمل به وادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية .
 5ـ يتم التسجيل بسجل االدارة .
ج ـ اجازه الحج والعمره :
 -1يتقدم الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطلب لمنحهم اجازه للحج او العمره للسيد االستاذ الكتور  /عميد الكلية للموافقه.
 -2يتم ارسال الموافقه الى ادارة الجامعة .
 -3عند ورود موافقه السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة يتم اخالء الطرف واخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية .
 -4عند العوده يسلم العمل ويخطر القسم التابع له وادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية .
 -5يتم التسجيل بسجالت االدارة .
د ـ حصر االجازات لبلوغ سن المعاش
 -6عند بلوغ عضو هيئة التدريس السن القانونيه لالحاله الى المعاش يتقدم بطلب لمنحه بدل نقدى عن ال .12يوم من رصيد اجازاته
االعتياديه طبقا للقانون .
 -7بعد موافقه السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية يتم عمل مذكرة للعرض على سيادنه للموافقه على الصرف .
 -8بعد الموافقه يتم ارسال المذكره الدارة االستحقاقات التخاذ اجراءات الصرف .
هـ ـ حصر االجازات المجمعه للصرف
 -1يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب لمنحه رصيد اجازاته االعتياديه التى لم يقم بها اثناء فترة خدمته
 -2بعد موافقة السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية يتم حصر االجازات من واقع ملف خدمته آخذين فى االعتبار فترات التواجد والسفر
وماتم صرفه من الرصيد عند االحاله للمعاش .
 -3ترسل االرصده المتبقيه الداره الشئون القانونيه بالجامعة بناء على طلبهم .
 9ـ اسم المهمة  :مكاتبات عامه
وصف المهمة :
 -1يتقدم الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطلب الستخراج بعض البيانات الخاصه بهم لتقديمها الى الجهات المطلوبه وفقا
لطلبهم .
 -2بعد موافقة السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية يتم اعداد البيان المطلوب موجها الى الجهه الموضحه بالطلب .
 .1ـ اسم المهمة  :الملفات
وصف المهمة :
يتم حفظ جميع المستندات المتداوله من االدارة واليها بالملفات الفرعيه الخاصه بالساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باالدارة .
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المهام والمسئوليات المنوطه بوحدة شئون العاملين :
 – 1اسم المهمة  :التعيين :
وصف المهمة
 -1عند ورود قرار التعيين من الجامعة يتم تسليم العاملين العمل واستيفاء اقرار القيام بالعمل من اصل وصوره  .يرسل االصل الى
الشئون االداريه بالجامعة وتحفظ الصوره بملفه الفرعى باالدارة .
 -2يتم استيفاء بيان حاله اجتماعيه للعامل موضحا به االسم بالكامل وتاريخ الميالد وتاريخ التعيين واسم االم والموقف من التجنيد
والعنوان وبيان عن االسره ورقم التليفون.
 -3بعد العرض على السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية يتم توزيع العاملين على االدارات المختلفه .
 -4ترسل خطابات لالقسام المعنيه لتسليمهم العمل بالقسم .
 -5تخطر ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية والشئون العامه التخاذ الالزم كل فيما يخصه .
 -6يتم التسجيل بسجل االحوال واقدمية والوظائف واالجازات
 - 2اسم المهمة  :الترقيات
وصف المهمة :
 -1عند ورود قرار الترقيات من الجامعة يتم حصر االسماء الوارده بالقرار لكل مجموعة وظيفيه ( تخصصيه – مكتبيه – فنية -عمال)
واخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية .
 -2يتم التسجيل بسجل االحوال واقدمية الوظائف .
 – 3اسم المهمة  :االنتدابات
وصف المهمة :
تنقسم االنتدابات الى نوعين  :أ  -انتدابات لخارج الكلية
ب  -انتدابات لداخل الكلية
أ – االنتدابات خارج الكليـــة :
 عند ورود الموافقه على االنتداب لخارج الكلية من الجامعة يتم اخالء طرف العامل واخطار الجهه المنتدب اليها وترسل لهم
صوره من اخالء الطرف لتسليمه العمل بالجهه المنتدب اليها واخطار الجامعة بذلك .
 تخطر ادارة االستحقاقات والشئون العامه والوحدة الحسابية
ب – االنتدابات داخل الكلية :
 عند ورود الموافقه على االنتداب الى داخل الكلية يتم تسليمهم العمل بعد العرض على السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية
واخطار القسم الذى تم توزيعه للعمل به .
 يتم اخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية والشئون العامه بذلك .
 - 4اسم المهمة  :العالوات
وصف المهمة :
 -1قبل موعد استحقاق العالوة الدوريه يتم حصر الساده العاملين المستحقين لصرف العالوة فى كشوف مبينا بها قيمه العالوة
المستحقه عن العام .
 -2بعد اعداد كشوف العالوات يتم طبعها وارسال نسخه الى ادارة الجامعة ونسخه الى ادارة صندوق التكافل ونسخ مستخلصه لكل
منهم لحفظها بملفات الجامعة.
 -3ترسل صوره من كشوف العالوات الى ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية والموازنة.
 -4تحفظ نسخ مستخلصه بالملف الفرعى باالدارة .
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 - 5اسم المهمة  :النقـــــــل :
وصف المهمة :
أ  -نقل من الداخل الى الخارج
النقــــل نوعان :
ب  -نقل من الخارج الى الداخل
أ -نقل من الداخل الى الخارج :
 -1يتقدم الراغب فى النقل بطلب الى السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية لنقله الى الجهه المطلوبه .
 -2بعد موافقه السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية بناء على موافقه الجهه المنقول اليها يتم الكتابه للجامعة الستصدار قرار النقل .
 -3بعد ورود قرار النقل يتم اخالء طرفه من العمل وارساله الى الشئون االداريه بالجامعة وصوره للتنظيم واالداره بالجامعة .
 -4يتم اخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية والشئون العامه واالجازات .
 -5يتم التسجيل بسجالت االدارة ( اقدمية وظائف – احوال) .
ب – النقل من الخارج للداخل :
 -1عند ورود قرار النقل يتم العرض على السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية بمدى حاجة الكلية اليه والجهه التى سوف يوزع للعمل
عليها .
 -2يتم تسليمه العمل وتحرير اقرار قيام بالعمل من اصل وصوره وبيان حاله وظيفيه .
 -3يرسل اقرارقيام بالعمل للشئون االداريه بالجامعة .
 -4تخطر ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية واالجازات والشئون العامه لعمل الالزم كل فيما يخصه .
 -5يتم التسجيل بسجالت االدارة ( احوال  -اقدمية  -وظائف )
 – 6اسم المهمة  :البيانات االحصائية :
وصف المهمة :
اعداد البيانات االحصائية للساده موظفى الكلية وعمالها والتى تطلب بمعرفه الجهات الطالبه لها اما بيانات عدديه او تفصيليه وفقا لقدميه
الوظائف او موزعه على اقسام الكلية  .ويتم اعدادها اما على نمازج خاصه ترسل بمعرفه الجهه الطالبه  .او يتم اعداد النمازج بمعرفه
االداره .
 – 7اسم المهمة  :التجنيد :
وصف المهمة :
 -1بعد تأديه الخدمه واحضار شهادة تأديه الخدمه العسكريه يتم تسلمه العمل واخطار القسم التابع له لتسليمه العمل .
 -2يتم ارسال شهادة تأديه الخدمه العسكريه واقرار قيام بالعمل الدارة الجامعة.
 -3عند ورود قرار انهاء التجنيد من الجامعة يتم اخطار ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية .
 -4يتم التسجيل بسجالت االدارة .
 -5عند ورود خطابات من الجامعة لتحديد الموقف من التجنيد يتم اخطار القسم والعامل بذلك ويوقع بالعلم التخاذ الالزم .
 -6عند تحديد موقفه من التجنيد يتم اخطار الجامعة بذلك.
 -7عند ورود خطابات استدعاء للقوات المسلحه يتم اخطار العامل بذلك ويوقع بالعلم لتسليم نفسه للوحده التابع لها فى الموعد المحدد.
 -8عند انتهاء فترة االستدعاء يعود للعمل ويحرر له اقرار قيام بالعمل .
 -9يسلم العمل بالكلية وتخطر ادارة االستحقاقات والشئون العامه والوحدة الحسابية
 - 8اسم المهمة  :االجازات :
وصف المهمة :
تنقسم االجازات الى  :أ  -اجازه خاصه
ب  -اجازه حج
جـ  -اجازه للعمل لبعض الوقت ببعض االجر
أ -االجازة الخاصه :
 -1يمنح العاملين اجازه خاصه بناء على طلبهم اجازه اما للعمل بالخارج او للمرافقه او للزياره او لرعايه الطفل او االسره بالداخل .
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-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8

يتقدم الراغب فى االجازة بطلب مسبب موضحا به نوع االجازة ومدتها.
بعد موافقه السيد االستاذ الدكنور /عميد الكلية يتم تجميع المستندات المطلوبه وهى :
ـ فى حاله المرافقه للزوج او الزوجه :
أ ـ عقد عمل الزوج او الزوجه موثق ومحدد المده من الجهه التى يعمل بها فى الخارج.
ب ـ قسيمه الزواج
ج ـ صوره ايصال سداد صندوق التكافل
د ـ اقرار بعدم العمل اثناء االجازة
هـ ـ صورة من جواز سفر الزوجه والزوج كامل .
و  -صورة ايصال سداد المعاشات
ـ فى حاله رعاية الطفل:
أ ـ صوره شهاده ميالد الطفل
ب ـ اقرار بعدم العمل اثناء االجازة
ج ـ صورة من سداد صندوق التكافل
 فى حالة الزياره ورعاية االسره بالداخل :أ -يتم اخالء الطرف وارساله الى الجامعة
ب -يتم اخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية والشئون العامه
يتم ارسال جميع المستندات للجامعة مرفقا بها الطلب المقدم من سيادته بموافقه السيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية .
عند ورود موافقة السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة يتم استيفاء اخالء الطرف وارساله للجامعة لالستصدار قرار االجازة .
عند ورود القرار يتم اخطار ادارة االستحقاقات والموازنة والوحدة الحسابية والشئون العامه .
يتم التسجيل بسجالت االداره .
عند العوده يتم تسليمهم العمل بأقرار قيام بالعمل وارساله للجامعة الستصدار قرار انهاء االجازة .

ب – اجازة الحج :
 -1يتقدم الراغب فى اداء فريضه الحج بطلب للسيد االستاذ الدكتور  /عميد الكلية بالموافقه .
 -2يتم ارسال الموافقه الى ادارة الجامعة
 -3عند ورود موافقه السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة يتم اخالء الطرف واخطار ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية والشئون
العامه .
 -4يتم التسجيل بسجالت االدارة .
جـ  -االجازة بعض الوقت مقابل بعض االجر :
 -1يقوم الراغب بالتقدم بطلب للسيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية بالموافقه على منحه
 -2بعض الوقت مقابل بعض االجر موضحا به سبب ذلك اذا كان للظروف الصحيه نرفق شهادات صحيه او مرضيه واذا كان لظروف
عمل الزوج خارج المحافظه او لصعوبة السفر يوميا نرفق بالطلب ما يفيد عمل الزوج او محل االقامه واذا كان لظروف رعايه
االسره او احدى الوالدين المرضى نرفق شهادات مرضيه تفيد ذلك .
 -3وبعد موافقة السيد ا.د /عميد الكلية ترسل االوراق للجامعة
 -4بعد موافقة رئيس الجامعة يتم سداد صندوق التكافل والمعاشات وتخطر ادارة االستحقاقات والوحدة الحسابية وترسل اصل
االيصاالت للجامعة .
 -5عند صدور قرار منح االجازة تسجل بالسجالت وتخطر الجهات المختصه
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 - 9اسم المهمة  :الدورات التدريبيه
وصف المهمة
 -1عند ورود ما يفيد الترشيح للدرورات التدريبيه يتم اخطار االقسام المختصه
 -2عند ورود الترشيحات ترسل للجامعة
 -3يتم اخطار الشئون العامه واالجازات بالمرشحين
 -4عند انتهاء الدوره يتم التسجيل بسجالت االدارة
 -11اسم المهمة  :تقارير كفايه االداء
وصف المهمة
 -1عند نهايه السنه الميالديه تقوم الوحدة باعداد النمازج الخاصه بالتقارير السنويه
 -2توزع على االدارا ت واالقسام العلمية
 -3يتم اعادة التقارير من االقسام مدرجا بها درجة التقرير المبدئى
 -4يتم اعتمادها من السيد ا.د /عميد الكلية وارسالها للجامعة لالعتماد
 -5تعاد الي الوحدة صوره التقارير بالدرجات المعتمده ويتم توقيع كل عامل على الكشوف الوارده
 -6يتم اعادة الكشوف للجامعة بعد التوقيع
 -7يتم تسجيل درجه التقرير بسجل التقارير باالدارة
 -11اسم المهمة  :تعديل الحاله االجتماعية
وصف المهمة
يتم توزيع نمازج حاله اجتماعيه للعاملين وذلك الستيفائها لحصر المستحقين للعالوه االجتماعيه .
 – 12اسم المهمة  :انهاء الخدمه
وصف المهمة
أ – انهاء الخدمه لالحاله للمعاش
 -1عند ورود قرار الجامعة للمحالين للمعاش يتم استيفاء اخالء الطرف فى حينه
 -2يرسل االخالء للجامعة وصوره الى ادارة التأمين والمعاشات بالجامعة
 - 3يتم اخطار االداره المعنية .
ب – انهاء الخدمه للوفاه
يتم احضار شهاده الوفاه وترسل للجامعة الستصدار قرار انهاء الخدمه للتسجيل
بالسجالت واخطار االدارات المعنية .
 - 13اسم المهمة  :مناقضات الجهاز المركزى
وصف المهمة
 -1عند ورود مناقضات الجهاز عن بعض المالحظات العمال الكلية يتم توزيع صوره من التقرير لالقسام المعنيه .
 -2عند ورود الرد يتم تجميع الرودود وارسالها الى الجهاز المركزى
 - 14اسم المهمة  :تحقيقات
وصف المهمة
 -1عند ورود مذكرة التحقيق من ادارة الشئون القانونيه بالكلية يتم عمل اذون العقاب واالوامر التنفيذيه حسب الجزاء الموقع على
العامل .
 -2يتم ارسال االوراق للجامعة واخطار االدارات المعنيه .
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 - 15اسم المهمة  :الملفات
وصف المهمة :
يتم حفظ كل مستند صادر او وارد بملف الخدمه بعد تسجيله بسجالت االدارة
المهام والمسئوليات المنوطه بوحدة االجازات
 – 1اسم المهمة  :يوميات الغياب
وصف المهمة
عند ورود يوميات الغياب من ادارة الشئون العامه يتم تسجيلها بسجالت االدارة يوميا
-2اسم المهمة االجازات االعتياديه
وصف المهمة
 -1يتقدم الراغب فى االجازة بطلب لمنحه اجازه على النموزج المعد لذلك بعد موافقة الرئيس المباشر ومدير عام الكلية
 -2عند ورود االجازة بعد اعتمادها يتم التسجيل بسجل االجازات باالدارة وحفظها بملفه الفرعى .

 – 3اسم المهمة  :االجازات العارضه
وصف المهمة :
عند ورود طلب االجازة العارضه بموافقة الرئيس المباشر ومدير عام الكلية يتم التسجيل بسجالت االدارة وحفظها بملفه .
 – 4اسم المهمة  :االجازات المرضيه
وصف المهمة :
 -1يتقدم العامل بطلب بمنحه اجازه مرضيه
 -2بعد موافقه السيد مدير عام الكلية يتم االحاله للكشف الطبى طبقا لمحل االقامه
 -3عند ورود نتيجة الكشف الطبى من اللجنه المختصه يتم تسجلها بسجالت لحفظها بملفه
 – 5اسم المهمة  :اجازات الوضع
وصف المهمة :
يتم منح العامله اجازه وضع لمدة ثالثه اشهر عند الوضع ولمدة ثالثه مرات طوال حياتها الوظيفيه ويتم اخطار ادارة االستحقاقات بذلك
عند القيام والعوده.
 – 6اسم المهمة  :المتابعة
وصف المهمة :
يتم متابعة سجالت االجازات يوميا لعمل الالزم نحو العامل المتغيب الذى لم يتقدم بمبررات الغياب .
 – 7اسم المهمة  :اعداد مذكرات االجازات
وصف المهمة :
عند ورود يوميه االنصراف من اداره الشئون العامه التى تفيد انصراف العاملين
من العمل بدون اذن وفى حالة تجاوز العامل رصيده من االجازات االعتياديه يتم
عمل مذكره شهريه يتم عرضها على السيد ا.د/عميد الكلية وعمل االوامر التنفيذيه
عند الخصم من المرتب .
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 – 8اسم المهمة  :االحاله الى المعاش
وصف المهمة :
عند بلوغ السن القانونيه لالحاله للمعاش يتم حصر الرصيد المتبقى من االجازات
االعتياديه وعمل مذكره لصرف بدل نقدى عن
 .12يوم طبقا للقانون للعرض على
ا.د /عميد الكلية .
بعد موافقه سيادته يتم ارسالها الى ادارة االستحقاقات لالتخاذ اجراءات الصرف
 – 9اسم المهمة  :النقل
وصف المهمة :
عند نقل العامل يتم حصر جميع اجازاته وارسالها الى الجهه المنقول اليها خارج الكلية
وذلك بناء على الطلب المقدم لسيادته مؤشرا عليها من السيد  /مدير عام الكلية
 – .1اسم المهمة  :الحفظ
وصف المهمة
يتم حفظ جميع االوراق الخاصه بأجازات العامل بملفه الفرعى باالدارة
يتم حفظ جميع يوميات الغياب واالنصراف بالملفات الخاصه بذلك
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اسم الوحــدة :ادارة شئون التعليم والطالب
المستوى التنظيمى  :ادارة
اسم مسئول الوحدة  :مدير االدارة
المستويات التنظيمية التى ترأسها الوحدة :
1ـ شئون الطـــــــــــــــــــــالب
2ـ شئون الدراسة واالمتحانات
3ـ شئون الخريجيــــــــــــــــن
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة  :شئون الطالب
1ـ اسم المهمة  :رئاسة وحدة شئون الطالب
وصف المهمة :
اإلشراف والمراجعة والمتابعة على مسئولى شئون الطالب للفرقة االعدادية واالولى والثانية والثالثة والرابعة
 -2اسم المهمــــة  :مسئولى شئون الطالب للفرقة االعدادية
وصف المهمة:
 -1استالم كشوف تنسيق بأسماء الطالب المرشحين الجدد للكليه من االدارة العامه لشئون التعليم والطالب بالجامعة ثم استالم الملفات
ومراجعتها واتخاذ أجراءات استكمال قيد هؤالء الطالب(مصريين ـ ثانوية معادله ـوافدين )
 -2تحويالت الطالب سواء الباقين لالعاده أو المرشحين الجدد أو المحولين إلي الكلية
 -3الرخصة الدولية لقياده الحاسب اآللى ICDL
 -4كل مايتعلق بشئون طالب الفرقة االولى من التجنيد ـ التربيه العسكريه ـ شهادات القيد ـ اشتراكات السكك الحديدية ـ استمارة الرقم
القومى ــ انشاء سجالت القيد ىوالتجنيد ـ كرنيهات الطالب ـ
 -5مراجعة استمارة المدن الجامعية ـ االعذار المرضية ـ اجراءات وقف القيد ـ اعداد ارقام الجلوس ــ تجهيز ملفات لجان االمتحانات
 -3اسم المهمة  :مسئولى شئون الطالب للفرقة االولى
وصف المهمة :
 -1حصر ومراجعه وقيد الطالب الناجحين والمنقولين من الفرقة االعدادية الى الفرقة االولى طبقا للنتائج وانشاء السجالت الخاصة
بهم وحصر الباقين لالعادة واضافتهم الى اعداد الطالب المنقولين الى الفرقة واعداد كشوف بأسماء هؤالء الطالب كل كشف
يحتوى على  25طالبا.
 -2انهاء اجراءات تحويل الطالب الراغبين فى التحويل من والى الكلية وعمل المقاصات الخاصه بهؤالء الطالب من قبل أ.د .عميد
الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع رؤساء االقسام العلمية .
 -3كل مايتعلق بشئون طالب الفرقة االولى من التجنيد ــ التربية العسكريه ــشهادات قيد اشتراكات السكك الحديديه ــ استمارة الرقم
القومى ــ انشاء سجالت القيد والتجنيد ــ االعذار المرضية ــاجراءات وقف القيد ــ المحتوى العلمى ــ التخلفات ــاعداد أرقام
الجلوس ــ تجهيز ملفات لجان االمتحانات .
4ـ اسم المهمة  :مسئولى شئون الطالب للفرقة الثانية
وصف المهمة :
 -1اعداد استمارة الرغبات لطالب الفرقة الثانية المنقولين من الفرقة االولى وتوزيعها على الطالب وأعادتها الى مسئول الفرقة فى المدة
المحدده لذلك حيث يتم توزيع الطالب على الشعب عن طريق لجنة خاصة بمعرفة االدارة .
 -2انهاء اجراء تحويل الطالب الرغيبين فى التحويل من والى الكلية وعمل المقاصات الخاصه بهؤالء الطالب من قبل ا.د .عميد الكلية ،
ا.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع رؤساء االقسام العلمية .
 -3حصر اعداد طالب الفرقة الثانية المكلفين بالتدريب الصيفى واعداد كشوف خاصة بهم سواء المنقولين الى الفرقة أو المتخلفين عن
التدريب وانهاء كل مايتعلق باالعداد للتدريب الصيفى .
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 -4كل مايتعلق بشئون طالب الفرقة الثانية من التجنيد ــ التربية العسكرية ــ شهادات القيد ــ اشتراكات السكك الحديدية ــ استمارة الرقم
القومى ــ انشاء سجالتـ القيد والتجنيد ــ االعذار المرضيه ــ وقف القيد ــ المحتوى العلمى ــالتخلفات ــ ارقام الجلوس ــ تجهيز ملفات
لجان االمتحانات وخالفه
5ـ اسم المهمة  :مسئولى شئون الطالب للفرقة الثالثة
وصف المهمة :
 -1اعداد استمارة الرغبات لطالب الفرقة الثالثة المنقولين من الفرقة الثانية وتوزيعها على الطالب وأعادتها الى مسئول الفرقة فى المدة
المحدده لذلك حيث يتم توزيع الطالب على الشعب عن طريق لجنة خاصة بمعرفة االدارة .
 -2استالم ملفات الطالب المنقولين الى الفرقة وتوزيعهم حسب الشعب المختلفة مع اضافة اعداد الطالب الباقين لالعادة كل حسب شعبته
.
 -3انهاء اجراء تحويل الطالب الرغيبين فى التحويل من والى الكلية وعمل المقاصات الخاصه بهؤالء الطالب من قبل ا.د .عميد الكليه ،
ا.د .وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع رؤساء االقسام العلميه .
 -4حصر اعداد طالب الفرقة الثالثة المكلفين بالتدريب الصيفى واعداد كشوف خاصة بهم سواء المنقولين الى الفرقة أو المتخلفين عن
التدريب وانهاء كل مايتعلق باالعداد للتدريب الصيفى .
 -5كل ما يتعلق بشئون طالب الفرقة الثالثة من التجنيد ــ التربية العسكرية ــ شهادات القيد ــ اشتراكات السكك الحديدية ــ استمارة الرقم
القومى ــ انشاء سجالتـ القيد والتجنيد ــ االعذار المرضيه ــ وقف القيد ــ المحتوى العلمى ــالتخلفات ــ ارقام الجلوس ــ تجهيز ملفات
لجان االمتحانات وخالفه
 -6اسم المهمـة  :مسئولى شئون الطالب للفرقة الرابعة
وضف المهمة :
 -1تسليم ملفات الطالب الناجحين في الفرقة الرابعـــة الي قسم الخريجين بالكلية ( دور يونيه ونوفمبر)
 -2استآل م ملفات الطالب الناجحين بالفرقة الثالثة من واقع النتائج واضافة الطالب الباقين لآلعاده اليهم واعداد كشوف بهؤالء الطالب
 -3اعداد كشوف حصر لطالب الذكور الناجحين واخطار مكتب االتصال العسكري بالجامعة ( دور اول وثان)
 -4اعداد دور نوفمبر وتجهيز كل مايتعلق بتخلفات الدور الثاني ( دور نوفمبر)
 -5ملء ( بطاقة بيانات طالب) الواردة من مركز المعلومات والتوثيق ومراجعتها واعتمادها ثم ارسالهامرة أخري الي مركز المعلومات
 -6اعداد نموذج رقم ( )1لطالب الفرقة الرابعة ( استمارة التخرج) وتسليمها بعد ظهورالنتائج الي قسم الخريجين بالكلية .
 -7مراجعة اخآلء طرف الطالب قبل سحب أوراقه والتأكد من سداد الرسوم الدراسية المقررة عليه وأدائه التدريب الصيفي والتربية
العسكرية .
 -8كل مايتعلق بشئون الطالب من التجنيد ـ التربية العسكرية ـ شهادات القيد ـ اشتراكات السكك الحديدية ـ الرقم القومي ـ انشاء سجالت
القيد والتجنيد ـ كرنيهات الطالب ـ مراجعة استمارة المدن الجامعية واعتمادها ـ التخلفات ـ اآلعذار المرضية ـ وقف القيد ـ ارقام
الجلوس ـ تجهيز لجان
المهام والمسئوليات المنوطة بوحدة شئون الدراسة واالمتحانات
 -1اسم المهمـــــة  :رئاسة وحدة شئون الدراسة واالمتحانات
وصف المهمـة :
االشراف والمراجعة والمتابعة على مسئولى هذه المهمة
 -2اسم المهمـــة  :مسئول شئون الدراسة واالمتحانات
وصف المهمة :
 -1االنتدابات من خارج الكلية وخارج الجامعة وانهاء كل ما يتعلق بشأن هذه االنتدابات سواء للفصل الدراسى االول والثانى .
 -2انهاء اجراءات منح التفوق للطالب المتفوقين دراسيا وذلك لمكافأتهم طبقا للوائح  .وهذه المهمة تتم على دفعتين خالل العام الدراسى
الواحد .
 -3تجميع المقررات الدراسية من االقسام العلمية بالكلية كمرجع عند الحاجة اليها خالل العام الدراسى .
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تجميع لجان الممتحنين والمصححين ( كل قسم على حدة )
االعداد العمال االمتحانات ( فصل دراسى أول وثان )
انهاء االجراءات المتعلقة باالجازات الخاصة واالعارات بالنسبة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند استالمهم العمل
اعداد مذكرة للطالب المتقدمين لمعادلة الشعبة طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات لقيدهم بالكلية

الطالب المرشحون الجدد
* مع بداية كل عام جامعى يتم استالم كشوف تنسيق بأسماء الطالب المرشحين الجدد للكلية من االدارة العامه لشئون التعليم والطالب
بالجامعة ( كل مرحله تنسيقية على حدة) ثم مراجعة اسم الطالب ورقم جلوسه الوارد بالكشوف على بطاقة الترشيح الخاصة به
ـــ يتم تحرير استمارة الكشف الطبى الخاصه بالطالب وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها عشرة جنيهات .بعد ذلك يتوجه الطالب الى
االدارة الطبية بالجامعةالنهاء أجراءات الكشف الطبى الخاص به.
ـــ استيفاء أوراق الطالب بعد مراجعتها والتأكد من حصول الطالب على الحد االدنى للقبول بالكليــة والمواد المؤهلة للقبول بكليات الهندسة
ـــ يتوجه الطالب الى خزينة الكلية لسداد الرسوم الدراسيةالمقررة على الطالب والموضحـــــة بأذن الدفع ويستلم من الموظف المختص
بالتحصيل االيصال الدال على السداد.
ـــ بعد سداد الرسوم المقررة يتوجه الطالب إلى الموظف المختص بشئون الطالب الثبات رقم وتاريخ قسيمة السداد بالسجل أمام اسمه
‘واليتم قيد أى طالب اال بعد سداد هذه الرسوم.
* بالنسبه للطالب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة من الدول العربيه المختلفة:
ـــ يتم استالم ملفات هؤالء الطالب من االدارة العامه لشئون التعليم والطالب بالجامعة مرفقا بهذة الملفات الكشف الوارد من مكتب التنسيق
بهذة االسماء.
ـــ انهاء اجرءات القيد لهؤالء الطالب طبقا للمراحل المتبعة مع الطالب المرشحين الجدد بالكلية.والسابق سردها .
ــ أما فى حاله تأخر الطالب عن استكمال اجراءات قيدة من كشف طبى وسداد الرسوم المقررة عليه خالل شهر من تاريخ ترشيحة يتم انذاره
على عنوانه مرتين (انذار أول وثان ) لكل خمسة عشر يوما وفى حالة عدم حضور الطالب الستكمال اجراءات القيد يتم الغاء ترشيحه
وارسال ملفه على عنوانه واعتبار ترشيحه كأن لم يكن.
* بالنسبة للطالب الوافدين.
ـــ ترد ملفات هؤالء الطالب للكلية عن طريق االدارة العامه لشئون التعليم والطالب بالجامعة(ادارة الوافدين) ويتبع فى قيدهم االجراءات
التى تم سردها سابقا وفى حالة عدم استكمال اجراءات القيد الى منهم ويتم اعادة ملفة الى (ادارة الوافدين)باالدارة العامة لشئون التعليم
والطالب بالجامعة.
* بالنسبه لتحويالت الطالب:
ـــ الطالب المرشحون الجدد يمكن أن يتم اعطاؤهم بيان حاله يفيد قيدهم بالفرقة االولى هذا العـــــام  2111/2119واذا قاموا بتسليم اوراقهم
وسداد الرسوم الدراسيه للكليات المرشحين لها وذلك تيسيرا على الطالب الراغبين فى التحويل عن طريق االلتماسات الورقية".خطاب
"
الجامعـــــــــة رقم 336بتاريخ /9/6
ــ الطالب الباقون لالعادة بالفرقة االولى
فى حالة تقدم الطالب الى الكلية بطلب للتحويل من الكلية الى كلية اخرى او معهد يتم عرض الطلب على ا.د.عميد الكلية للتفضل بالموافقة
 ،بعد ذلك يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة على التحويل وانهاء اجراءات اخالء طرف الطالب يتم تحرير بيان حاله للطالب موضحا به
جميع بياناته كالنموذج المرفق وبعد اعتماده يتم ارساله الى مكتب التحويالت المركزى بالجامعة .
*
ــ
ــ
ــ

الطالب المحولين الى الكلية:
ترد الى الكلية موافقة ا.د.رئيس الجامعة على تحويل هؤالء الطالب الى كليتنا.
يتم مخاطبة الكليات المحول منها هؤالء الطالب لموافاتنا بملفاتهم.
تتخذ حيال هؤالء الطالب "المعدل ترشيحهم أو المنقول قيدهم أو المحولين"
واتخذ حيال الطالب المقبولين فى الكلية من حيث الكشف الطبى وسداد الرسوم وخالفه وذلك التمام اجراءات قيدهم بالكلية.
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ملحوظة:
ــ تعديل الترشيح للطالب المستجد الحاصل على الثانوية العامة فى نفس عام القبول بالكلية
ــ نقل القيد للطالب المحولين الى الكلية من كليات أخرى غير مناظرة.
ـــ التحويل :للطالب المحولين الى الكلية من كليات مناظرة اذا مر على التحويل عام دراسى.
* الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى()ICDL
ــ يؤدى الطالب المرشحون الجدد بالفرقة االولى دورات الجتياز الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى ( )ICDLحيث تقسم الطالب الى
مجموعات كل مجموعة  25طالبا مع تسكينهم بالمواعيد المقررة بالجداول الواردة من االدارة العامة لشئون التعليم والطالب.
ــ متابعة هؤالء الطالب المتقدمين للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى(  )ICDLمن حيث سداد الرسوم المقررة لهذة الدورة
وااللتزام بمواعيد التدريب المحددة حسب الجداول المعلنة وتسليم الطالب االسطوانة الخاصه بهذة الدورة
" وهذة المهمة يؤديها الطالب مرة واحدة خالل فترة دراستة بالكلية ،واليتم تخرج الطالب اال بعد اجتيازة هذة الدورة بنجاح"
ثانيا :الفرقة الثانيــــــة :
* مع بدايه كل عام دراسى جديد يتبع االتـــــــــــــى -:
ا  -حصر ومراجعه وقيد الطالب الناجحين والمنقولين من الفرقه األولى الى الفرقه الثانيه طبقا للنتائج وانشاء السجالت الخاصه بهم.
 – 2حصر الطالب الباقين لالعاده بالفرقه الثانيه وإضافتهم الى إعداد الطالب المنقولين الى
الفرقه.
 – 3اعداد كشوف بأسماء هؤالء الطالب كل كشف يحتوى على  25طالبا وتوزيع هذه الكشوف على األقسام العلمية بالكلية مع إعداد كشوف
حضور وغياب لهؤالء الطالب لمتابعه انتظامهم فى الدراسه وذلك من خالل القسم العلمى.
* اجراءات تحويل الطالب -:
*  .انهاء اجراءات الطالب الراغبين فى التحويل من والى الكلية باتباع االتى-:
 -1الطالب المحول من الكلية.
أ -يتقدم الطالب الراغب فى التحويل بطلب الى السيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية للتفضــــــــل بالموافقه على التحويل.
ب -بعد الموافقه يتم تحصيل الرسوم المقرره على التحويل بموجب اذن دفع موجه الى خزينه
الكلية.
ج-يتم تحرير بيان حاله للطالب موضحا به تقديرات ودرجات الطالب التى حصل عليهـــا ويتم اعتماده من السيد األستاذ الدكتور/عميد الكلية
ويرسل عبر البريد الى الجهه المحول اليها.
د -عند ورود موافقه الجهات المحول اليها هؤالء الطالب يتم ارسال ملفاتهم الى هذه الجهات عبرالبريد.
 -2الطالب المحول الى الكلية -:
أ -ترد الى الكلية كشوف بآسماء وبيانات حاله خاصه بآسماء هؤالء الطالب معتمــــده من السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة حيث يتم
عرضها على مجلس الكلية للموافقه.
ب -بعد موافقه مجلس الكلية على قبولهم تتخذ اجراءات موافاتنا بملفات هؤالء الطــــــالب من كلياتهم.
ج -يتم اعداد المقاصات الخاصه بهؤالء الطالب لكل طالب على حده حسب حالته وذلك من خالل لجنه ثالثيه تشكل من قبل السيد االستاذ
الدكتور /عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع روساء االقسام المعنيه ومراجعه تلك المقاصات على المحتوى العلمى
الخاص بالكلية المحول منها الطالب والمحتوى العلمى لكليتنا.
د -ارسال مقاصات هؤالء الطالب الى االداره العامه لشئون التعليم والطالب بالجامعة وذلك للمراجعه واالعتماد وموافاتنا بمايتم.
ه -يتم توقيع الطالب بالعلم على المقاصه الخاصه به
و-يتم انشاء سجالت خاصه بالتحويالت من والى الكلية واخطار االداره العامـــــه لشئون التعليم والطالب بالجامعة " اداره التحويالت
المركزيه " باسماء هؤالء الطالب.
ثالثا  :الفرقة الثالثــــــــة
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اوال  :استمارة الرغبات :
ــ يتم توزيع هذه االستمارة على طالب الفرقة الثانية اثناء امتحانات نهاية العام .
ــ يقوم الطالب بملء هذه االستمارة واعادتها الى شئون الطالب فى المدة المحددة لذلك .
ــ مراجعة االستمارات على نتائج الطالب بالفرقة االولى والثانية .
ــ رصد الدرجات الرقمية للمواد المؤهلة لكل شعبة لكل طالب على حده .
ــ يتم تشعيب الطالب وفقا للمواد المؤهلة لكل شعبه وحسب ترتيب رغبات الطالب .
ــ تعلن الشعب على الطالب فى الموعد المحدد وأعطاء فترة للتغيير من شعبة الى شعبة وفقا للمواد المؤهلة .
ثانيا  :استالم الملفات :
ــ يتم استالم ملفات الطالب الناجحين من الفرقة الثانية والمنقولين الى الفرقة الثالثة .
ــ ترتيب الملفات وفقا للشعب مع إدخال ملفات الطالب الباقين لالعاده كال حسب شعبته .
ثالثا  :التحويــــــــالت :
( مناظر ـ غير مناظر) .
ــ إعداد بيانات حالة للطالب الراغبين فى التحويل من الكلية الى كليات أخـــــــرى
ــ إعداد المقاصة الخاصة بالطالب المحولين الى الكلية عن طريق لجنة مشكلة من قبل أ .د /عميد الكلية  ،أ.د /وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب .
ــ يتم إخطار الجامعة بالحويالت للمراجعة واالعتماد .
ــ يتم إبالغ الكنترول المختص بعد موافقة الجامعة على التحويالت .
رابعا  :تعديل المسار :
ـ بالنسبه للطالب الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية من كليه الزراعه بأحدى الجامعات المصريه فى تخصص ويرغبون فى تغيير
التخصص الى تخصص آخر .يتم عمل مذكرة للعرض على لجنه شئون الطالب ومجلس الكلية فيما يتعلق بهؤالء الطالب
ـ اعداد المقاصه الخاصه بهؤالء الطالب وعرضها على لجنه شئون الطالب ومجلس الكلية لتحديد المواد الدراسية التى يتم دراستها لكل
طالب والمواد التى يتم اعفاؤه منها
ـ يسدد الطالب فى حالة قبوله الرسوم المقررة لهذا التخصص بعد موافقه الجامعة على ذلك
ـ أبالغ الكنترول المختص بذلك
خامسا  :التدريب الصيفى للطالب :
 1ـ يتم عمل مذكرة للعرض على أ.د  /عميد الكلية تتعلق باألعداد للتدريب الصيفــــــــى لطالب الفرقه الثالثه بالكلية وتحديد المدة
المحددة للتدريب
2ــ أ.د .عميد الكلية هو المشرف العام على التدريب الصيفى اعدادا وتنفيذا ويعاونـــه كال من :
أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
أ.د .وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة
السادة رؤساء االقسام العلمية بالكلية .
مدير عام الكلية
أ.
السيد  /مدير ادارة شئون التعليم والطالب بالكلية
3ـ يتم مخاطبة الجامعة لتدبير المبلغ الالزم للصرف على التدريب الصيفى
 4ـ حصر اعداد طالب الفرقه الثالثه المكلفين بالتدريب الصيفى واعداد كشوف خاصة بهم سواء كان المنقولون الىى الفرقىه أو المتخلفىين عىن
التدريب
 5ـ يقسم الطالب الى مجموعات بواقع عشر طالب فى المجموعة ويقوم باالشراف على كل مجموعة عضو هيئة تدريس ومعاون .
 6ـ يتم ارسال خطابات لألقسام العلمية لموافاتنىا ببرنىامج التىدريب الصىيفى وأسىماء المشىرفين وكىذلك أمىاكن زيىارات التىدريب الصىيفى داخىل
وخارج الكلية .
ـ إعداد جداول تدريب الشعبة العامة على أن يقوم الطالب بالتدريب بجميع أقســــام الكلية .
7
ـ يتم عمل برنامج زيارات التدريب الداخلية والخارجية .
8
ـ يتم إخطار إدارة المشتريات والمخازن بالكلية لحجز وسيلة النقل المناسبة لتنفيذ رحالت التدريب الصيفى للطالب .
9
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ـ يتم إرسال ملف التدريب الصيفى للطالب الى الجامعة مكون من مذكرة مجلس الكلية ـ أسماء السىادة المشىرفين علىى التىدريب ـ
11
أماكن الزيارات للتدريب داخل وخارج الكلية ـ أسماء الطالب المكلفين بالتدريب مقسمين الى مجموعات وذلك للمراجعة واالعتماد .
ـ يتم االشراف على تنفيذ الرحالت من قبل شئون الطالب .
11
ـ يتم عمل كشوف حضور وغياب الطالب لحصر حاالت الغياب والحضور للطالب ومتابعة أدائهم للتدريب .
12
ـ أعتماد نتيجة التدريب وإخطار الكنترول المختص بالنتيجة .
13
ـ اليمنح الطالب درجة البكالوريوس اال بعد اجتياز التدريب الصيفى
14
رابعا  :الفرقه الرابعة
 -1بعد أعالن نتيجه الفرقه الرابعة ومراجعتها يتم تسليم ملفات الطالب الناجحين الى قسم الخرجين باالدارة الكلية.
 -2يتم أستيفاء نموذج رقم ( )1أستمارات تخرج الطالب فى البكالوريوس وتسلم الى قسم الخريجين
 -3أستالم ملفات الطالب الناجحين بالفرقىه الثال ثىة ومراجعتهىا علىى النتىائج واعىداد كشىوف خاصىة لطىالب الفرقىه سىواء المنقىولين الىى
الفرقه والباقين لالعادة بها .
 -4أعداد كشوف حصر للطالب الناجحين مرفقا به االسىطوانة  CDالىى مكتىب االتصىال العسىكرى بالجامعىة ويىتم أعىداد هىذه الكشىوف
دور أول ودور ثانى .
 -5مراجعة كشوف الكمبيوتر ا لخاصه بطالب الفرقه الرابعة والنىاجحين والىواردة مىن مركىز المعلومىات والتوثيىق بالجامعىة ثىم اعادتهىا
مرة أخرى الى المركز النجازالمطلوب فيها .
 -6اعداد الكشوف الخاصة بالطالب المتخلفين من الدور االول (دور يونيو) وإخطار االقسام والكنترول المختص بها .
 -7يتم تسليم ملفات الناجحين بالدور الثانى (دور نوفمبر)والنماذج الخاصة بهم الى قسم الخريجين بالكلية .
 -8مىىلء (بطاقىىة بيانىىات طالىىب) الىىواردة مىىن مركىىز المعلومىىات والتوثيىىق ومراجعتهىىا وإعتمادهىىا ثىىم إرسىىالها مىىرة أخىىرى الىىى مركىىز
المعلومات .
 -9إعداد نموذج رقم ( )1لطالب الفرقة الرابعة ( إستمارة التخرج) وتسليمها بعد ظهور النتائج الى قسم الخريجين بالكلية .
 -11إعداد كشوف حصر التجنيد لطالب الفرقة الرابعة وإخطار مكتب االتصال العسكرى بالجامعة بشأن هؤالء الطالب
اخالء الطرف:
الطالب الناجح بالفرقة الرابعة ال يتمكن من سحب اوراقة اال بعد اخالء طرفة من الكلية وسداد الرسوم المقررة عليه
قواعد عامة خاصة بجميع الفرق االربع بالكلية :
 -1التجنيد :
 بالنسبة للطالب المستجد عند التحاقه بالفرقة االولى إذا بلغ سن  22سنة التقبل أوراقه بالكلية إال إذا أحضر مايفيد تحديد موقفه
التجنيدى .
 يكلف جميع الطالب الذكور بتقديم النموذج (  2جند ) ضمن االوراق عند التحاقه بالكلية
 يتم حصر هذه النماذج بعد إستيفائها من الكلية وإرسالها الى مكتب االتصال العسكرى بالجامعة لتحديد موقف الطالب التجنيدى
حسب المرحلة السنية للطالب وتاريخ الميالد وذلك من خالل كشوف بأسماء هؤالء الطالب مرفقة بالنماذج .
 حصر الحاالت الخاصة االستثنائية وإخطار مكتب االتصال العسكرى بالجامعة بها
 إذا بلغ الطالب سن  28سنة ولم يحدد موقفه تجنيديا وكذلك الطالب المفصولين دراسيا أو فى حالة ترك الدراسة أو سحب الملفات أو
التحويل من الكلية الى أخرى ومن بلغ سن  28سنه وكان بالفرقة النهائية ومنح السنة االستثنائية وما زال فى الدراسة .
 -2التربية العسكرية :
 أ ـ يكلف الطالب الذكور الملتحقون بالكلية بأداء مادة التربية العسكرية بالجامعة مرة واحدة خالل سنوات الدراسة وال يمنح الطالب
درجة البكالوريوس إال إذا إجتاز هذه المادة بنجاح وال يتم إخالء طرفه من الكلية .
 ب ـ يقوم مندوب التربية العسكرية بالكلية بموافاة الكلية بكشوف تفيد أداء الطالب لهذه الدورة من خالل إدارة التربية العسكرية
بالجامعة .
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 -3الطالب المفصولون نهائيا :
الطالب المفصولون نهائيا من الكلية الستنفاذ عدد مرات الرسوب من الداخل ولبخارج يقومون بسب ملفاتهم من الكلية وذلك بعد سداد
ماعليهم من مستحقات مالية للكلية وإخالء طرفهم منها بناء على طلب كتابى يتم الموافقة عليه من أ.د /عميد الكلية ويعطى الطالب
شهادة تفيد حالته الدراتيبة خالل قيده بالكلية .
 4ـ شهادات القيد :
يعطى الطالب الراغبون فى الحصول على شهادة قيد بالكلية بيان يفيد قيده بهــــــــا وذلك بناءعلى طلب كتابى بموافقة أ  /مدير عام الكلية
موضح به الجهة المرسل اليها هذا البيان .
5ـ اشتراكات السكك الحديدية للطالب :
أ ـ يتقدم الطالب الراغبون فى الحصول على اشتراكات سكك حديدية بطلب الى الكلية للحصول على هذا االشتراك
ب ـ يمآل الطالب طلب اشتراك بالهيئة لبقومية للسكك الحديدية ويم استيفاء البيانات الموضحة بطلب االشتراك ومراجعتها على سجالت
االدارة واعتمادها من أ .أمين الكلية.
ج ـ يتم انشاء سجالت خاصة لهؤالء الطالب الراغبين فى الحصول على اشتراكات السكك الحديدية مدون بها اسم الطالب وعنوانه ومحل
إقامته وجهة القيام وجهة الوصول وخالفه .
د ـ يتم تسجيل هذه االشتراكات على شبكة االنترنت .
هـ ـ يتم االحتفاظ بصورة من االشتراك قبل تسليمه الى الطالب وذلك للرجوع اليه عند الضرورة .
ـ استمارة الرقم القومى :
6
تتقدم الطالب الراغبون فى الحصول على بطاقة الرقم القومى الى شئون الطالب بالكلية لمراجعة بيانات هذه االستمارة من واقع
السجالت بالكلية وإعتمادها واعادتها للطالب مرة أخرى.
 7ـ انشاء سجالت القيد والتجنيد الخاصة بالطالب لجميع الفرق
أ  -سجالت القيد
يتم انشاء سجالت قيد خاصة لكل فرقة على حدة مدون بها اسم الطالب مرتبا ترتيبا أبجديا
وحالتة( مستجد /باق) وجنسيتة وتاريخ ميالده ومحل اقامته والرقم القومى وتليفون الطالب ان وجد وموقفة من سداد الرسوم الدراسية المقررة
عليه وسنة حصوله على الثانوية العامة وخالفة
سجالت التجنيد
ب-
يتم انشاء سجالت تجنيد خاصة بالطالب الذكور فقط لكل فرقة على حدة ويدون بها اسم الطالب وتاريخ الميالد وجهه الميالد ومحل االقامة
والرقم القومى والرقم الثالثى وموقفة من التجنيد (وهذه المهة يتم انجازها مرة واحدة خالل العام الدراسى)
ـ المحتوى العلمى
ـ يتم مراجعة ومطابقة المحتوى العلمى للمقررات الدراسيه الوارد من الكليات االخرى المناظرة
لكليتنا على المحتوى العلمى لكليتنا والئحة الكلية للرجوع اليه فى حالة عمل مقاصات للطالب المحولين
 كارنيهات الطالبأ ـ فى بداية كل عام ٍدراسى جديد يتم تجهيز واعداد القوائم الخاصة بأسماء الطالب المسددين للرسوم الدراسيه المقررة عليهم والصور
الشخصية الخاصة بكل طالب ( كل فرقة على حدة) والشعبة المقيد بها الطالبٍٍٍ
ب يتم ارسال هذة القوائم مرفقا بها الصور
- 11المدن الجامعية :
يتم مراجعه وأعتماد أستمارات الطالب الراغبين فى االلتحاق بالمدن الجامعية بالجامعة من واقع سجل الطالب واعادتها الى الطالب مرة
أخرى .
11ـ التخلفات :
يتم حصر بأعداد الطالب المتخلفين فى مادة أو مادتين من واقع النتائج بالفرق الثانية والثالثة والرابعة واعداد كشوف بأسماء هؤالء الطالب
مدون أمام كل طالب مواد التخلف الخاصه به .
اعداد خطابات لالقسام العلمية بالكلية تحتوى على مواد التخلف التى تدرس بكل قسم علمى على حدة التخاذ الالزم فى هذا السأن .
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ج -اعداد كشوف حضور وانصراف لكل مادة داخل لجان االمتحان لتوقيع كل طالب أمام اسمه
د -اخطار كنترول التخلفات بنسخة كاملة من ملف التخلفات فصل دراسى أول وثان .
تخلفات دور نوفمبر :
يتبع فيها نفس الخطوات السابقة المتعلقة بتخلفات الفصل الدراسى االول والثانى السابق سردها تحت فقرة أ،ب،ج،د ولكنها تخص الطالب
المقيد بالفرقة الرابعه وناجح نجاحا غير كامل
 – 12االعذار المرضية ووقف القيد :
أ -االعذار المرضية .
* يتقدم الطالب الراغبون فى االعتذار عن دخول االمتحان بطلب الى أ.د عميد الكلية مرفقا به شهادة مرضيه مبينا به سبب االعتذار والمده
الزمنية المعتذر عنها معتمدة من االدارة الطبيه بالجامعة بموجب خطاب صادر من الكلية الى االدارة الطبية با لجامعة .
* وتقدم هذه االعذار المرضية قبل أو أثناء االمتحانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة عليها
*يتم عرص هذه االعذار بمذكرة على لجنةشئون التعليم والطالب ومجلس الكلية للموافقة وابالغ الكنترول المختص التخاذ الالزم ( كل
فرقة على حدة) .
* ابتداء من العذر المرضى الثالث للطالبيتم ابالغ الجامعة بها التخاذ الالزم وموافاتنا بما يتم
ب – وقف القيد :
* يجوز لمجلس لبكليه أن موقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسين متتا لتين أو متفرقتين خالل سنى الدراسة فى الكلية أذا تقدم بعذر مقبول
يمنعه من االنتظام فى الدراسة وفى حاله الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد .
* الموافقة على أحتساب سنوات التجنيد بالقوات المسلحة ايقاف قيد .
 – 13أرقام الجلوس :
* يتم االعداد والتجهيز المتحانات الفصلين الدارسين باعداد قوائم بأ رقام جلوس الطالب (كل فرقة على حدة ) ويتم ارسالها الى االقسام
العلمية والكنتروالت المختصة بالكلية واالدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة التخاذ الالزم .
 –14متابعة سير االمتحانات :
يتم بتجهيز الملفات الخاصة بلجان االمتحانات تحتوى هذه الملفات على :
قوائم بأرقام جلوس الطالب لكل لجنة على حدة
صورة من جداول االمتحانات
كشف المالحظات لكل لجنة
كشوف حضور وانصراف للطالب
تقرير عن خط سير االمتحانات
نموذج محضر غش
محضر فتح مظا ريف
اسمارات غياب طالب
صورة من الرسم الرقمى والهندسى للجان االمتحلن
احصائية بأعداد الطالب المتقدمين لالمتحان بجميع الفرق
* يتم ابالغ أ.د .نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ومكتب أ.د .رئيس الجامعة بتقريريومى عن خط سير االمتحانات وذلك بطريق
الفا كس .
2ـ اسم المهمة  :شئون الدراسة واالمتحانات
وصف المهمة  /الوظيفة .
1ـ االنتدابات من خارج الكلية وذلك عن طريق انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس من خــــارج الكلية بناء على موافقة مجلس القسم
المراد االنتداب إليه من التخصصات الغير متوفـــرة ثم موافقة مجلس الكلية على االنتداب ومخاطبــــة الكليات المراد انتداب عضــــو هيئة
التدريس منها بالموافقـــــة على االنتداب  ،وبعد موافقة جهـــــة العمل يتم العرض بمذكــــــرة علـــى السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
للتفضل بالموافقة على ذلك .
" وهذه المهمة تخص الفصلين الدراسيين األول والثاني للعام الجامعي "
 2ـ بالنسبة للعدد المقترح للقبول بالكلية ــ يتم إعداد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بناء على خطاب ادارة الموازنة والحسابات بالكلية
لموافاتها بالعدد المقترح للقبول بالكلية والمبلـــــغ
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المتوقع للصرف على منح التفوق وكذلك المبلغ المتوقع للصرف وعلى التدريب الصيفــــــى
لطالب الكلية فى العام الجامعى التالى  ،وبعد موافقة مجلس الكلية على ما سبق تخطر ادارة
الموازنة والحسابات بالكلية والتى تقوم بدورها باخطار االدارة العامة للموازنة والحسابات
بالجامعة .
" وهذه المهمة يتم إعدادها قبل بداية كل عام دراسى "
3ـ بالنسبة لمنح التفوق ـ يتم اعداد كشوف بأسماء طالب الكلية المتفوقين دراسيـــــــا وذلك لمكافأتهم طبقا للوائح وترتيب هذه الكشوف
على اســــــاس التقدير (  %81فاكثر بالنسبة
لطالب الثانوية العامة الملتحق بالكلية آلول مرة ـ وللفرق االعلى ممتاز  /جيدجدا ) ثم
ترســــــل هذه الكشوف من قبل الكلية للجامعة " االدارة العامة لشئون التعليم والطالب "
للمراجعة والموافقة عليها ثم اعادتها مرة اخرى الى الكلية لتأخذ طريقها الى الصرف عن
طريق ادارة الموازنة والحسابات بالكلية .
" وهذه المهمة يتم على دفعتين خالل العام الدراسى الواحد "
4ـ بالنسبة للمقررات الدراسية ــ اخطار االقسام العلمية بالكلية بخطابات إلعداد المقـــــررات الدراسية الخاصة بكل قسم علمى
لموافاة االدارة بها كمرجع عند الحاجة اليها خالل العـــــام الدراسى والعرض على مجلس الكلية وموافاة االدارة العامـــة بالجامعة بنسخة
من هـــــذه المقررات ،
" وهذه المهمة تخص كل قصل دراسى على حدة "
 5ـ بالنسبة للجان الممتحنين والمصححين ـ يتم مخاطبة األقسام العلمية بالكلية إلعداد لجــــان الممتحنين والمصححين بكل قسم علمى
على حده ثم العرض على مجلس الكلية وإرســــــال نسخـه منها الى االدارة العامة للجامعة للمراجعة ،
" وهذه المهمة تخص الفصلين الدراسيين كل فصل على حده "
 6ـ بالنسبة لالعداد آلعمال االمتحانات ـ يتم إعداد خطاب موجه لالدارة العامة للجامعة بنــــاء على خطابها إلينا لموافاتهم باحتياجات
الكلية خالل فترة االمتحانات من االمن والحر اســــــة واألطبــــــاء وإحصائية بإعداد الطالب المتقدمين لالمتحانات للفصل الدراسى الواحد
من العام الجامعى وكذا نسخة من جداول االمتحانات واماكن انعقاد هذه االمتحانات ومقـــر الكنتروالت وعددها ثم اتخاذ الالزم نحو مخاطبة
الجهات المعنية بالكلية لصرف مكافآة االمتحانات لقوات األمن والحراسة خالل قترة االمتحانات وذلك بناء على خطاب الجامعة " القوات
النظامية "
" وهذه المهمة تخص كل فصل دراسى على حده خالل العام الدراسى الواحد "
7ـ بالنسبة العداد لجان االمتحانات :
أـ يتم حصر اعداد طالب الكلية المتقدمين لالمتحان للفصل الدراسى الواحد وإعداد إحصائية بهؤالء الطالب
ب ـ إعداد رسم رقمى للجان االمتحانات بناء على اإلحصائية المعدة لذلك
ج ـ إعداد رسم هندسى للجان االمتحانات من واقع مكان االمتحانات
د ـ إعداد لوحات إرشادية للجان االمتحانات مدون عليها رقم اللجنة وبداية ونهاية كل لجنة فيما يتعلق بأرقام
الجلوس
هـ ـ إعداد لوحة ارشادية عامة بالحجم الكبير متضمنه ( الرسم الرقمى واسمـــــاء الشعب وأرقام اللجان
) وتوضع على استاند فى مدخل لجان االمتحانات
” وهذه المهمة تخص الفصلين الدراسيين االول والثانى للعام الجامعى "
 8ـ بالنسبة العمال تصحيح االمتحانات ـ تعد مذكرة باسماء أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من خارج الكلية والمواد المسندة اليهم
تصحيحها وذلك من واقع لجاـــن الممتحنين والمصححين الواردة من األقسام العلمية ثم العرض على السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعــــة
للتفضل بالموافقة .
" وهذه المهمة تخص الفصلين الدراسيين كل فصل دراسى على حده "
9ـ انهاء االجراءات المتعلقه باالجازات الخاصة واالعارات بالنسبة العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عند استالمهم العمل بالكلية
وذلك بناء على مخاطبة القسم العلمى لالدارة مع ارفاق االعمال المسندة وجدول التدريس الخاص بالعضو وموافقة الجامعة على ذلك .
وهذه المهمة خالل الفصلين الدراسيين وعلى مدار العام الدراسى.
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أسم الوحدة :العالقات العلمية
المستوي التنظيمي  :إدارة
المستوي التنظيمي التالي الذي تراسة الوحدة :
اليوجد
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
 1ـ أسم المهمة  :المؤتمرات والدورات والندوات داخل جمهورية مصر العربية
وصف المهمة :
يتم تسجيل كل منها وتصويرها وأرسالها لألقسام العلمية ومتابعة الردود والترشيحات تمهيدآ لعرضها علي لجنة العالقات العلمية
والثقافية بالكلية ثم مجلس الكلية وأرسالها بعد ذلك إلدارة الجامعة ويتم أخطار المرشحين بعد رد الجامعة وأستكمال األجراءات بأخطار
الجهات المنظمة وأفادتنا بحضور المرشح مع تقديم تقرير بالمهمة وكذلك تحرير أستمارة  51ع ح برسم األشتراك بعد عرض مذكرة
للسيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية بالموضوع .
 2ـ أسم المهمة  :جوائز الجامعة والدولة ( تفوق ـ مبارك ـ تشجيعية ـ تقديرية وغيرها )
وصف المهمة :
ي تم تسجيل كل منها وتصويرها وأخطار األقسام العلمية بها ومتابعة الردود والترشيحات مع أستيفاء نماذج الترشيح لمن يرغب وكتابعة
مذكرة عرض علي لجنة العالقات العلمية والثقافية بالكلية ثم مجلس الكلية وأستيفاء الميستندات المطلوبة والخاصة بالمرشح وأرسالها
للجامعة وفي حالة جوائز الجامعة تخطر الجامعة الكلية بأسماء السادة الحاصلين علي الجائزة ويتم أخطار سيادتهم بذلك كل في قسمة
العلمي  ،أما جوائز الدولة فيتم أخطار أكاديمية البحث العلمي بها .
 3ـ أسم المهمة  :دورات اللغة والحاسب اآللي
وصف المهمة :
يتم تسجيل الخطابات الواردة من الجهات المنظمة بهذا الشأن ثم تصويرها وأخطار األقسام العلمية بها لموافاتنا بالترشيحات حيث يتم
تجميها وكتابة خطاب بها يتم أرساله إلدارة الجامعة ألتخاذ الالزم  .وبع أجتياز المرشحين للدورة تخطرنا إدارة الجامعة بخطاب يفيد
أجتيازهم لهذة الدورات فيتم أخطارهم بذلك .
 4ـ أسم المهمة  :دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة
وصف المهمة :
يتم تسجيل الخطة التدريبية الواردة بهذا الشأن بصورة نصف شهرية فيتم تصويرها وأخطار األقسام العلمية بها ألستيفاء أستمارة
الترشيح الخاصة بكل دورة لمن يرغب وأعتمادها من الكلية مع موافاتنا بشهادة تفيد حضور المرشح لهذة الدورات لتسجيلها في ملفات
لكل دورة علي حدة .
 5ـ أسم المهمة  :دورات التويفل المحلي والعالمي والرخصة الدولية للحاسب اآللي ICDL
وصف المهمة :
بعد أجتياز المرشحين لهذة الدورات يقدم المرشح طلب لسيادة األستاذ الدكتور  /عميد الكلية ألسترداد رسوم الدورة واألمتحان مرفق معه
صورة طبق األصل من الشهادة وأصل أيصال الدفع وذلك لعمل نموذج دورة معتمد تخطر به إدارة الموازنة بالكلية ألخطار الجامعة
لتعزيز البند حتي يتم بعدها تحرير اٍستمارة  51ع ح للصرف وأعتمادها بعد سماح البند من إدارة الموازنة تم تحرير خطاب إلدارة
الحسابات بالكلية مرفق مع األستمارة كل مايتصل بالمرشح حتي يتم الصرف له .
 6ـ أسم المهمة  :بعض الموضوعات العامة كأخطار األكاديمية بما تعقدة الكلية من دورات وندوات ومؤتمرات وخالفه .
وصف المهمة :
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يصل للكلية خطابات من األكاديمية لموافاتها عما تعقدة الكلية من ندجوات ومؤتمرات ودورات لعمل قاعدة بيانات بذلك  ،كما يصل من
بعض الجهات والجامعة المرتبطة بالعمل مع الجامعة والكلية خطابات بشأن وجود أجهزة ومعامل وغير ذلك من األعمال المتعلقة
بالبلحثين لتسهيل وإنجاز أبحاثهم فتخطر األقسام العلمية بذلك للعلم واألحاطة .
 7ـ أسم المهمة  :دورات كمبيوتر بمركز تقنية المعلومات واألتصاالت بالجامعة
وصف المهمة :
يرد خطاب من المركز بالجامعة لموافاتهم بأسماء السادة المرشحين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية لحضور
دورات  ICDLوالكمبيوتر والتي يعقدها المركز لتنمية قدرات المرشحين طبقآ لمتطلبات الجودة واألعتماد .
 8ـ أسم المهمة  :لجنة العالقات العلمية
وصف المهمة :
عمل مستحقات لجنة العالقات العلمية والثقافية للسادة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين .
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إدارة العالقات الثقافية
أسم الوحدة :
المستوي التنظيمي  :أدارة
أسم مسئول الوحدة  :مدير اإلدارة
المستوي التنظيمي التالي الذي تراسة الوحدة :
اليوجــــــــــــــــــــــــد
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
 1ـ اسم المهمة  :البعثات الحكومية الخارجية
وصف المهمة :
 -1ورود إخطار من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية إللي الكلية بالترشيح علي البعثات
 -2أخطار األقسام العلمية المختصة بالبعثات للترشيح عليها بعد موافقة أ.د .عميد الكلية
 -3ورود موافقة مجلس القسم للترشيح علي البعثة
 -4أعداد مذكرة بالمرشحين والعرض علي لجنة العالقات الثقافية ثم العرض علي مجلس الكلية للموافقة
 -5أرسال الترشيحات إلي اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة
 2ـ اسم المهمة  :البعثات الداخلية ـ وبعثات األشراف المشترك
وصف المهمة :
نفس الخطوات السابقة أضافة إلي تقرير دراسي عن تقدم العضو في الدراسة وإعداد الرسالة من المشرف
 3ـ اسم المهمة  :المنح واألجازات الدراسية
وصف المهمة :
نفس الخطوات السابقة
 4ـ اسم المهمة  :المهمات العلمية
وصف المهمة :
نفس الخطوات السابقة
 5ـ اسم المهمة  :األعارات ـ والمؤتمرات الخارجية والندوات ـ والدورات التدريبية
وصف المهمة :
 -1تقديم عقد العمل أو األعارة إلي القسم المختص
 -2موافقة مجلس القسم علي األعارة
 -3أعداد مذكرة والعرض علي لجنة العالقات الثقافية ثم العرض علي مجلس الكلية للموافقة
 -4ترسل الموافقات إلي اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة
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اسم الوحدة :إدارة المكتبة
المستوى التنظيمى  :إدارة
المستوى التنظيمى التالى الذى ترأسه الوحدة :
 -8التزويد واالضافة
 -2االهــداء والتبادل
 -3االعـــــداد الفنى
 -4خدمة االنترنـت
 -5قسم الطبــــع
 -6قسم التصوير
-7القاعــة الرقمية
-8القاعـــــة العربية
 -9الرسائــل
 -11الدوريات

إدارى
إدارى
إدارى
إدارى  -فنى
إدارى  -فنى
إدارى -فنى
إدارى
إدارى
إدارى
إدارى

المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
 -1اسم المهمة  :التزويد واإلضافة
وصف المهمة :
 القيام باإلجراءات المالية واإلدارية الخاصة بشراء الكتب حتى إضافتها إلى عهدة المكتبة  ،حيث يتم تخصيص مبلغ لشراء
الكتب سنويا ً وتقوم إدارة المكتبة بعمل مذكرة للسيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة للموافقة على الشراء باألمر المباشر ثم يتم
إخطار األقسام العلمية بالمبلغ المخصص للقسم عن طريق لجنة المكتبة وكذلك لترشيح عضو عن القسم يكلف باختيار الكتب
والمراجع الخاصة بالقسم ويتم عمل مذكرة بتشكيل لجنة للشراء مدرج بها أسماء السادة الذين تم ترشيحهم من قبل جميع األقسام
العلمية ثم يتم استصدار أمر توريد من إدارة المشتريات والمخازن وتسلم للسيد عضو لجنة الشراء المكلف بالتعاون معنا
الختيار الكتب ثم بعد توريد الكتب المشتراة ومرفق بها الفواتير وصور أمر التوريد يتم عمل مذكرة لتشكيل لجنة لفحص الكتب
الواردة واعتماد الفواتير ومحاضر الفحص ويتم بعد ذلك تسليم إدارة المشتريات والمخازن إلضافتها إلى عهدة المكتبة وتسلم
المكتبة صورة من إذن اإلضافة  112ع ح وبنا ًء عليه يتم إضافة الكتب إلى سجالت اليومية بالمكتبة ثم تختم الكتب بخاتمي
اإلضافة وشعار المكتبة ويسجل عليه رقم الشطب ورقم القيد ثم يستلم موظفي القاعات تلك الكتب كل فيما يخصه وذلك ليعرض
للمترددين على أرفف المكتبة .
 إضافة الكتب والدوريات والرسائل المهداة إلى المكتبة  ،وبعد ورود المطبوعات المهداة للمكتبة يتم عرضها على لجنة
المكتبة لتحديد صالحيتها لإلضافة إلى عهدة المكتبة من عدمه وبعد موافقة لجنة المكتبة على قبولها نقوم بتحرير شهادة إدارية
تشتمل على البيانات الخاصة بالمطبوع اسم المطبوع – المؤلف –سنة النشر ويتم فحص الشهادة اإلدارية من ثالث أعضاء من
لجنة المكتبة وتعتمد من السيد أ.د /عميد الكلية ويتم بعد ذلك تسليمها إلدارة المشتريات والمخازن إلضافتها إلى عهدة المكتبة
وتسلم المكتبة صورة من إذن اإلضافة وبناء عليه يتم إضافة الكتب والرسائل والدوريات المهداة إلى سجالت اليومية بالمكتبة ثم
تختم بخاتمي اإلضافة وشعار المكتبة ويسجل عليه رقم الشطب والقيد ثم يستلم موظفي القاعات تلك المطبوعات كل فيما يخصه
وذلك ليعرض للمترددين على أرفف المكتبة .
 القيام باإلجراءات اإلدارية إلتمام عملية التجليد حيث يتم فحص مقتنيات المكتبة من آن إلى أخر وتجنيب الكتب التي تحتاج إلى
تجليد وعمل كشوف بها ثم يتم عمل عروض أسعار بالتعاون مع إدارة المشتريات لتقدير سعر تجليد الكتب من مطابع متنوعة
ثم تعمل مذكرة للسيد أ.د /عميد الكلية للعرض على السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة على
التجليد لتحسين الخدمة المكتبية بالجامعة ويتم االرتباط بالمبلغ المطلوب .
 إعداد النشرة الدورية والتي تحتوى على أحدث ما ورد للمكتبة من كتب ودوريات ورسائل وتوزيعها على األقسام العلمية
بالكلية واإلدارة العامة للمكتبات بالجامعة إلتاحة الفرصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين باإللمام بأحدث ما تم اضافتة
إلى مقتنيات المكتبة .
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 تتم عملية الجرد السنوى لجميع مقتنيات المكتبة من كتب ومراجع عربية وإفرنجية ورسائل ودوريات وذلك فى نهاية كل عام
دراسى بلجنة مشكلة ومعتمدة من السيدأ.د /عميد الكلية والتى على أساسها يتم غلق المكتبة ووقف جميع أنشطتها ما عدا عملية
الجرد وبعد االنتهاء من عملية الجرد يتم التوقيع على النماذج الخاصة بالجرد من اللجنة المشكلة واعتماده من مدير عام الكلية
ويتم إرسال نتائج الجرد المعتمدة الى اإلدارة العامة للمكتبات بالجامعة وإدارة المخزون السلعي بالجامعة وإدارة المشتريات
والمخازن بالكلية.
 -2اسم المهمة  :اإلهداء والتبادل
وصف المهمة :
تبادل مجلة الكلية للبحوث الزراعية مع غيرها من الكليات المناظرة والهيئات األخرى داخل وخارج القطر المصري ويتم ذلك باستالم
المجلة من الوحدة المختصة بذلك وتحديد الجهات المختلفة سواء داخل مصر وخارج مصر فى كشوف مدرج بها الجهات وعناوينها
وتعتمد من السيد/مدير عام الكلية ويتم تسليم الكشوف المعتمدة والمجالت الى األرشيف إلرسالها الى العناوين المسجلة والتى يتم التبادل
معها عن طريق هيئة البريد .
 -3اسم المهمة :اإلعداد الفني
وصف المهمة :
تصنيف وفهرسة جميع المقتنيات التي ترد إلى المكتبة طبقا لتصنيف ديوى العشري واالستعانة بأحدث قوائم رؤوس الموضوعات
وتكعيب الكتب بكتابة رقم التصنيف الخاص بكل كتاب علية والرمز الخاص به على األرفف.
 -4اسم المهمة :الطبع
وصف المهمة :
طبع جميع األعمال المصلحية الخاصة بالكلية وكذلك طبع جميع امتحانات الكلية بفرقها األربع على آلة الطباعة التصويرية وذلك بعد
موافقة السيد أ.د /عميد الكلية أو مدير عام الكلية على الطبع.
 -5اسم المهمة  :التصوير
وصف المهمة :
تصوير جميع األعمال المصلحية الخاصة بالكلية على آلة التصوير المصلحى بناء على خطاب موجة للمكتبة من السيد أ.د /عميد الكلية
أو مدير عام الكلية وكذلك يوجد التصوير بأجر ( 11قروش للورقة) للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع المترددين
على المكتبة ويتم توريد المبالغ المحصلة الى خزينة الكلية لتودع فى رصيد الكلية ح /تحسين الخدمة المكتبية .
 -6اسم المهمة  :خدمة االنترنت
وصف المهمة :
الدخول على قواعد البيانات العالمية وذلك من خالل برنامج  futureوموقع المجلس األعلى للجامعات واإلطالع على أحدث الدوريات
والكتب والرسائل المنشورة الكترونيا وذلك من خالل األجهزة الموجودة بقاعة النت .
 -7اسم المهمة :القاعة الرقمية
وصف المهمة :
تضم المراجع والكتب االنجليزية والموسوعات واالكواد والقواميس التي تهم السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات
العليا والباحثين .
ويوجد استعارة خارجية لطلبة الدراسات العليا بعد تقديمهم ضمان االستعارة  ،وأيضا يوجد استعارة خارجية ألعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم لمدة شهر قابلة للتجديد لشهر آخر
 -8اسم المهمة :القاعة العربية
وصف المهمة :
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وهى تضم المراجع والكتب العربية التي تهم السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا والباحثين وطلبة مرحلة
البكالوريوس ويوجد استعارة خارجية لطلبة مرحلة البكالوريوس لمدة أسبوعان وطلبة الدراسات العليا لمدة شهر بعد تقديمهم ضمان
االستعارة  ،وأيضا يوجد استعارة خارجية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمدة شهر قابلة للتجديد.
ويتم توفي ر امتحانات الفصليين الدراسيين للفرق األربع وجميع الشعب التى تتبع األقسام العلمية المختلفة ويتم حفظها فى حافظات خاصة
حتى يتمكن جميع لطلبة بالكلية باالستعانة بها واالستفادة منها طوال العام ويتم الحصول على تلك االمتحانات من كنتروالت الكلية بعد
انتهاء أعمال االمتحانات.
 -9أسم المهمة  :الرسائل
وصف المهمة :
وهى تضم جميع الرسائل العلمية( ماجستير ود كتوراة) والتى أجيزت من الكلية وكذلك التي تم إهداؤها عن طريق بعض الباحثين من
داخل الكلية وخارجها وهذه الرسائل لإلطالع الداخلي فقط وال تستعار خارجيا ومن الممكن تصوير أجزاء منها على آالت التصوير
الخاصة بالمكتبة.
 -11اسم المهمة  :الدوريات
وصف المهمة :
وتضم الدوريات العلمية سواء باللغة العربية أو االنجليزية والتى تهم جميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وهذه الدوريات لإلطالع
الداخلي فقط والتصوير داخل المكتبة.
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اسم الوحدة  :إدارة رعاية الشباب
المستوى التنظيمي  :إدارة
المستوى التنظيمي التالي ترأسه الوحدة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اللجنة االجتماعية والرحالت
اللجنة الرياضية
اللجنة الفنية
اللجنة الثقافية
لجنة األسر
لجنة الجوالة والخدمة العامة
لجنة العلوم والتكنولوجيا
صندوق التكافل االجتماعي
بونات التغذية

فني/إداري
فني/إداري
فني/إداري
فني/إداري
فني/إداري
فني/إداري
فني
فني/إداري
فني/إداري

المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
اسـم المهمة  :نشاط لجان اتحاد الطالب
وصف المهمة :
تنظيم عمل لجان اتحاد الطالب  ،وممارسة الطالب لألنشطة المختلفة –سواء على مستوى الكلية أو الجامعة أو الجامعات المصرية -من
خالل تنظيم الدورات والمسابقات في المجاالت الثقافية والفنية والكشفية والرحالت.
اسـم المهمة  :انتخابات اتحاد الطالب
وصف المهمة :
القيام بتنظيم العملية االنتخابية لطالب النشاط بالكلية ،وإرسال النتائج النهائية للعملية االنتخابية إلى إدارة رعاية الطالب بالجامعة.
 .اسـم المهمة  :التكافل االجتماعي للطالب
وصف المهمة :
تنظيم عملية مساعدة الطالب غير القادرين ماديا على مواصلة تعليمهم من خالل صندوق التكافل االجتماعي ودعم الكتاب الجامعي.
اسـم المهمة  :تغذية الطالب المغتربين
وصف المهمة :
تنظيم حصول الطالب المغتربين وغير المقيمين في المدينة الجامعية على بونات التغذية للتعامل بها في مطعم الجامعة.
اسـم المهمة  :نشاط اللياقة البدنية للطالب
وصف المهمة :
تنظيم العمل بصالة اللياقة البدنية بالكلية فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الرياضية للكلية ،باإلضافة إلجراء مسابقات اللياقة البدنية.
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اسم الوحدة :إدارة الشئون العامة
المستوى التنظيمي :إدارة
المستوى التنظيمي التالي الذي ترأسه الوحدة:
فني وإداري

الشئون العامة والخدمات
المهام والمسؤوليات المنوطة بالوحدة:

اسم المهمة :تسجيل حضور العاملين صباحا وانصرافهم مسا ًء
وصف المهمة:
 يتم توقيع العامل بدفتر الحضور الساعة  8وحتى الساعة .
 تفريغ الغياب في نماذج خاصة بالغياب واعتمادها وإرسالها إلى مكتب سكرتارية المدير العام لالعتماد.
اسم المهمة :حصر الساعات الخاصة بالتصاريح اليومية للموظف
وصف المهمة:
إرسالها إلى سكرتارية المدير العام لالعتماد
اسم المهمة :إدارة شئون وعمل المدرجات.
وصف المهمة:
تجهيز المدرجات وتجربة وسائل التعليم من لوحة تكبير  +بروجكتر +كمبيوتر قبل المحاضرات.
اسم المهمة :إدارة شئون المرافق العامة من مباني وخالفه
وصف المهمة:
عمل التسويات المالية الستهالك الكلية من كهرباء وتليفون ومياه وصرف وإرسالها إلى الهيئات المختصة لها.
اسم المهمة :النظافة العامة بالكلية.
وصف المهمة:
 متابعة النظافة اليومية لقطاعات الكلية.
 صرف أدوات النظافة ومستلزماتها وتوزيعها على القطاعات.
اسم المهمة :تنظيم عهدة الكلية.
وصف المهمة:
تنظيم العهدة المخزنية لمتطلبات الكلية وصرفها حسب احتياجات الكلية ومتابعة تجديدها واستهالكها.

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

اسم الوحدة :االستحقاقات
المستوى التنظيمى :إداره
المستوى التنظيمى التالى الذى ترئسه الوحدة:
 - 1وحدة مرتبات كادر خاص هيئة تدريس
 -2وحدة مرتبات كادر عام موظفين وعمال
 -3وحدة مكافئات كادر خاص هيئة تدريس و كادرعام.
 -4وحدة متابعة المنصرف والرد على المكاتبات والجهاز المركزى
المهام والمسؤوليات المنوطة بالوحدة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

صرف مرتبات كادر خاص هيئة تدريس بصفه شهريه وخالل الشهر عند الترقيات
صرف مرتبات العاملين بصفه شهريه او خالل الشهر عند الترقيات او مدد مستحقه
صرف مكافئة الدفعات فصل اول وثان ودورنوفمبر.ويتم الصرف خالل مدد زمنيه كاالتى :من يوليو حتى نهاية اكتوبر(دور
نوفمبر) ومن نوفمبر حتى نهاية فبراير(فصل اول) ومن مارس حتى نهاية يونيو(فصل ثانى)
صرف مكافئات الدفعات واستيفاء ملفات التأمين االجتماعى فى نهاية العمر الوظيفى عند بلوغ السن القانونيه او عند الوفاة او عند
المعاش المبكر ويستوفى الملف ببطاقات االجور المتغيره كل عام خالل العمر الوظيفى و
استيفاء ملفات التامين االجتماعى كذلك فى نهاية العمر الوظيفى.....الخ ويستوفى الملف كل عام ببطاقات االجور المتغيره خالل
العمر الوظيفى وكذلك صرف مكافئات الجوده.
مراجعة المنصرف ومتابعة الرد على المكاتبات من والى االداره.
االشتراك مع العاملين باالداره لكيفية مراجعة المنصرف
والرد على المكاتبات التى ترد من داخل الكلية او خارجها والصادره من االداره داخل الكلية وخارجها ويقوم بها السيد مدير االداره.
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الوحدة الحسابية
أسم الوحدة :
المستوي التنظيمي  :إدارة عامة
المستوي التنظيمي التالي الذي تراسة الوحدة :
 -1قسم المراجعــــــة
 -2قسم الشطب
 -3قسم الميزانية
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
اسم المهمة  :قسم المراجعة " مراجعة المرتبات وأستمارات الصرف باب أول وثاني "
وصف المهمة :
مراجعة الباب األول والثاني والمرتبات والخزينة ودفاترها  ،مراجعة التسويات النقدية
اسم المهمة  :قسم الشطب
وصف المهمة :
دفاتر ومستندات وتسويات وحسبة يومية
اسم المهمة  :قسم الميزانية
وصف المهمة :
ميزانية الباب الثاني ـ تسويات حوافظ البنك المركزي وميزانية الباب األول ( أعداد بيان شهري لميزانية الباب األول والثاني )
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أسم الوحدة  :إدارة المشتريات والمخــازن
المستوى التنظيمى  :إدارة
المستوى التنظيمى التالى الذى ترأسه الوحدة .
-8
-2
-3
-4
-5

قسم المشتريـــــــــــــات
قسم حسابات المخازن ( شطب المخازن )
قسم المخــــــازن
قسم مراقبه العهد الفرعيه والشخصيه
سكرتارية اإلداره

إدارى
إدارى
إدارى
إدارى
إدارى

المهــام والمسئوليات المنوطه بالوحدة "
أسم المهمة  :الشراء
وصف المهمة :
 -1ي رسل قطاع المشتريات بادارة المشتريات والمخازن خطابات إلى األقسام العلمية وادارات الكلية لموافاتنا باحتياجاتها من أجهزه علميه
– كيماويات – زجاجيات – آخرى .
 -2تسلم طلبات األقسام إلى إدارة المعامل حيث تقوم بمراجعتها وتفريغ طلبات القسام فى كشف مجمع ويعتمد من السلطه المختصىه ويسىلم
إلى إدارة المشتريات .
 -3تقىىوم ادارة المشىىتريات بكتابىىه احتياجىىات االقسىىام مىىن الكشىىف المجمىىع ويرسىىل الىىى وزارة الصىىناعه ووزارة االنتىىاج الحربىىى لتحديىىد
األصناف التى يمكن مدراكتها من االنتاج المحلى والمستورد .
 -4بعد ورود رأى الوزارتين يتم تحديد األصناف التى يمكن تداركها من األنتاج المحلى والتى يمكن تداركها من األنتاج المستورد .
 -5يىىتم مخاطبىىه اإلدارة العامىىه للميزانيىىة بالنسىىبه للخامىىات التىىى يىىتم شىىرائها خصىىما علىىى البىىاب الثىىانى واألدارة العامىىه للتخطىىيط بالنسىىبه
لألجهزة خصما على الباب السادس وذلك لمخاطبه السلطه المختصه للموافقه على الشراء .
 -6بعد ورود موافقه السلطه المختصه على الشراء يتم عرض مذكره على أ.د /العميد لتشكيل لجنه فنيه لتحديىد المواصىفات الفنيىه ووضىع
القيمه التقديريه واقتراح التأمين المؤقت .
 -7بعد إنهائ اللجنه الفنيه عملها يتم عرض مذكره على أ.د /العميد للموافقه على الشراء وتحديد طريقه الشراء وتشكيل لجنه انجاز عمليىه
الشراء .
 -8يتم أعداد كراسه الشروط والمواصفات ويتم عرض مذكره على أ.د /العميد للموافقه على أضافه كراسه الشروط مخزنيا .
 -9يتم مخاطبه الشركات بموعد جلسه فتح المظاريف وثمن الكراسه وقيمه التأمين اإلبتدائى للحضور لشراء الكراسه .
 -11عمل محضر فتح المظاريف الفنيه .
 -11عمل محضر البت فى المظاريف الفنيه .
 -12اخطار الشركات بقرار البت فى المظاريف الفنيه وموعد فتح المظاريف الماليه المقبوله فنيا.
 -13محضر فتح المظاريف الماليه المقبوله فنيا.
 -14اصدار أمر التوريد باألصناف المقبوله فنيا وماليا .
أسم المهمة  :السلف
وصف المهمة :
فى الحاالت الضروريه والمستعجله يتقدم القسم الطالب بطلب لشراء األصناف بصفه مستعجله مرفقا به ثالثه عروض أسعار لتستخرج السلفه
بأسم موظفى الكلية من أرباب العهد .وبعد إسىتخراج الشىيك يىتم الشىراء ثىم يىتم اإلضىافه بالمخىازن بنىاءاً علىى الفىاتوره ومحضىر الفحىص .يىتم
تسديد الدمغه واألرباح التجاريه لخزينة الكلية لتسوية السلفه ترسل المستندات إلى الوحدة الحسابية .
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أسم المهمة  :عميه الصيانه
 ترسل األقسام العلمية طلبات اصالح لألجهزه .
 تستلم ادارة المعامل الطلبات وتخاطب مركزصيانه األجهزة العلمية بالجامعة  -األصناف التى تكىون فىى حىدود امكانياتىه الفنيىه يقىوم
باصالحها  -واألصناف التى يتعذر اصالحها تتبع اآلتى -:
• اعداد مذكره للعرض على أ.د /العميد لتشكيل لجنه فنيه .
• بعد إنهاء اللجنه الفنيه عملها تعد مذكرة للعرض على ا.د /العميد للموافقه على اإلصالح وكذلك طريقه الطرح – تسىتوفى كافىه
األجراءات المتبقية فى طريقه الشراء من البند رقم ( )8حتى رقم (. )14
أسم المهمة  :مهام حسابات المخازن ( شطب الكلية )
وصف المهام :
 -1عملية األضافة بدفاتر الشطب -:
 يتم إستالم المستندات المراد إضافتها بمخازن الكلية مىن المشىتريات ويىتم مراجعىة الفىواتير والمىذكرات ومحاضىر الفحىص ثىم يىتمتسجيل الفواتير بدفتر يوميه المخزن ( نموذج  5مخازن حكومه ) ثم يتم إضافه الفواتير بدفتر الشطب ( نموذج  1مخازن حكومه)
ثم يتم تسجيل األصناف بدفتر  4مخازن حكومه ).
 يتم تسليم أصول المستندات التى تم إضافتها إلى المشتريات وباقى الصور يتم اإلحتفاظ بصورة من المستندات مع صورة إذنإضافه بالقطاع وصورة ترسل إلدارة المخزون السلعى بالجامعة وصورة تسلم إلى أمين المخزن باإلدارة .
 -2عملية صرف األصناف من المخازن -:
 يتم أستالم صورة من إذن الصرف من أمين المخزن ثم يتم خصم األصناف من الدفتر ( نمىوذج  4مخىازن حكومىه ) ويىتم تسىجيلإذن الصرف بدفتر يومية المخزن ( نموذج  5مخازن حكومه) ثم يتم اإلحتفاظ به بالقطاع .
 -3عملية المطابقة الدورية كل  3شهور -:
 تتم المطابقة الدوية كل  3شهور وذلك بمطابقة األصناف بىدفاتر الشىطب ( نمىوذج  4مخىازن حكومىه مىع دفىاتر أمنىاء المخىازن (نموذج  3مخازن حكومه ) ويتم التوقيع من كاتب الشطب وأمين المخزن أمام كل صنف .
 -4عملية الجرد الشهرى المفاجىء للمخازن الرئيسية -:
 يتم عمل كشوف جرد لبعض األصناف بالدفاتر ويتم جردها على الطبيعة بالمخازن بمعرفه مدير المخازن أو من ينوب عنه . -5عمليه الجرد السنوى -:
 يتم كتابه كشوف الجرد ( نموذج  6مخازن حكومه ) ويتم تسليمها الى لجنه الجرد للقيام بجرد المخازن على الطبيعة وبعد ذلك يىتمتجميع الكشوف أفقى ورأسى لحساب إجمالى موجودات المخازن .
 -6عملية إجراء المقايسه السنوية -:
 يتم عمل كشوف المقايسة السى نوية وهىى تقىدير إحتياجىات المخىازن مىن األصىناف للعىام القىادم وإرسىالها إلدارة المخىزون السىلعىبالجامعة .
أسم المهمــة  :مهام قطــاع المخــــازن
وصــف المهام :
 -1يقوم أمين المخازن بإحضار جميع المطبوعات التى تحتاجها الكلية من مخازن الجامعة بعىد عمىل أذن صىرف باألصىناف المطلوبىة
وأعتماد أذن الصرف .
 -2يقوم أمين المخازن بإستالم جميع األصناف المشتراة من قبل الكلية وفحصها وإضافتها فى دفتىـر (  3مخىازن حكومىه ) بعىد اسىتالم
أذن اإلضافة من قطاع الشطب .
 -3يقوم أمين المخازن بصرف األصناف الموجوده طرفه بالمخازن لجميع أقسام وإدارات الكلية حسب أحتياج كل قسم أو أدارة .
 -4يقوم أمين المخازن بتخصيم أذون الصىرف التىى تىم صىرفها لألقسىام ولىإلدارات مىن الىدفتر الخىاص بالمخىازن ( نمىوذج  3مخىازن
حكومه ).
 -5يقوم أمين المخازن بحفظ أصل أذن الصرف طرفه ويرسل صوره منه لقطاع الشطب ويتم تجميع صىور منىه خىالل شىهر ويرسىلها
الى إدارة المخزون السلعى بالجامعة .
 -6يقوم أمين المخازن بالمشاركة فى أعمال الجرد الشهرى والسنوى .
 -7يقوم أمين المخازن بالمشاركة فى أعداد المقايسه السنوية .
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 -8يقوم أمين المخازن بعمل مطابقة دفتر كل ثالث شهور بين قطاع المخازن وقطاع الشطب .
 -9يقىىوم أمىىين المخىىازن بأ خطىىار مىىدير إدارة المشىىتريات والمخىىازن بمىىا تحتاجىىه المخىىازن مىىن أصىىناف تكىىون غيىىر متىىوفرة بالمخىىازن
ومطلوبه للعمل بالكلية .
 -11يقوم امين المخازن بعمل سلف باسمه لشراء بعض األصناف التى تحتاجها المخازن فى حاالت الضرورة .
 -11يقوم أمين المخازن بتوفير جميع األصناف المطلوبه خالل فترة األمتحانات .
أسم المهمة  :مهام الرقابه على العهده الفرعية والشخصية .
وصـف المهام :
 -1القيام باعمال اضافه األصناف المنصرفه مىن المخىازن الرئيسىية الىى العهىد الفرعيىة والشخصىية فىى دفىاتر العهىده ( نمىوذج رقىم 3
مخازن حكومه) باقسام الكلية المختلفه.
 -2القيام باعمال مطابقه ومراجعه دفاتر العهده باقسام الكلية المختلفه على دفاتر العهده الموجوده لدينا كل ثالث شهور .
 -3القيام باعمال استهالك األصناف المستهلكه الموجوده باقسام الكلية المختلفه طبقا لمحاضر االستهالك المقدمه لنا من األقسام وخصىم
األصناف من دفاتر العهده طبقا لالئحه المخازن والقوانين المنظمه لذلك .
 -4القيام واألشتراك فى لجان تكهين األصناف الغير صالحه لألستعمال باقسام الكلية المختلفة وتقرير مده األستعمال وحالتها لألصىناف
المكهنه وارجاعها الى مخازن الخرده والكهنه أو الراكد .
 -5القيام باعمال الجرد السنوى للعهد الفرعيه والشخصيه بكتابه الكشوف واألشتراك فى لجان الجرد ومراجعه الكشوف وعمل اجمالى
تقديرات موجودات المخازن بالكلية .
 -6القيام بأعمال الجرد الجزئى ( المفاجىء ) على أقسام الكلية المختلفة كل ثالث شهور .
 -7القيام باعمال نقل العهده من أقسام الكلية المختلفة سواء عهده فرعيه أو عهده شخصيه .
 -8القيام بأعمال األجمالى العام للكليه بفتح دفتر اجماليات موجودات الكلية .
 -9القيام بأعمال حصر الهدايا بالكلية بعىد موافقىه مجلىس الكليىة ومجلىس الجامعىة واضىافتها الىى المخىازن وعمىل دفتىر خىاص بحصىر
الهدايـا .
 -11القيام بأعمال حصر ثوابت ومبانى الكلية وتسجيل محاضر التركيب التى ترد بالمبانى المختلفه بالكلية .
 -11القيام باعمال حسابات ضمانات ارباب العهد لصندوق التأمين الحكومى بحساب قيمه العهىده والعهىده المشىموله بالضىمان وقيمىه مىا
يتحمله الموظف وارسالها الى إدارة األستحقاقات لخصمها لحساب صندوق التأمين الحكومى .
 -12القيام بحصر السيارات والمعدات الفنيه باقسام الكلية المختلفة .
أسم المهمة  :تسجيل الهدايــا
وصـف المهمـة :
 -1يتم استالم الخطاب من المتبرع مرفق به فاتورة .
 -2يتم كتابه مذكرة للعرض على أ.د /عميد الكلية للموافقه على األضافة .
 -3بعد موافقة مجلس الكلية يتم أعداد مذكره للعرض على ا.د /رئيس الجامعة لموافقه مجلس الجامعة .
 -4ارسال المستندات للمخازن لألضافه .
 -5تسجيل األصناف بسجل الهدايـا .
أسم المهمة  :حسابات ضمانات أرباب العهــد
وصف المهمة :
-1
-2
-3
-4
-5

تسجيل أسماءأمناء العهد الواجب التأمين عليهم بنموذج رقم ( )1أرباب العهد .
حساب قيمة العهده لكل أمين عهده حسب آخر جرد له .
حساب قيمه العهده المشموله بالضمان .
ارسال النماذج الى إدارة شئون العاملين واألستحقاقات لمعرفه مدة الخدمىه لكىل أمىين عهىده ومعرفىه ماهيتىه الشىهرية والتوقيىع علىى
النماذج بما يفيد ذلك .
حساب قيمة ضمان أرباب العهد  -ما يتحمله الموظف وما يتحمله الحكومه – جمله قيمه ضمان أرباب العهد .
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 -6ارسال النماذج بعد أعتمادها من أدارة األستحقاقات والحسابات لخصم ضمان أرباب العهد وارسالها الى صندوق التأمين الحكومى.
 -7تسجيل هذه البيانات بدفتر خاص بقيمه الضمان على أرباب العهد بالكلية .

الموازنة والحسابات
أسم الوحدة :
المستوي التنظيمي  :أدارة
المستوي التنظيمي التالي الذي تراسة الوحدة :
 -1قسم الموازنة
 -2قسم الخزينة
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
اسم المهمة  :الباب األول
وصف المهمة :
سماح البند ـ المرتبات والمكافآت للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بصفة شهرية وموظفي وعمال مركز التجارب والبحىوث الزراعيىة ،
والمكافآت ومكافآت التصىحيح والتىدريس ومكافىأة األمتحانىات الشىفوية ومكافىأة التىدريب الصىيفي ومكافىأة التربيىة العسىكرية ومكافىأة المقايسىة
السنوية ومكافأة الحساب الختامي ومكافأة مشروع المو ازنة ومكافأة األشىراف والمناقشىة للسىادة أعضىاء هيئىة التىدريس ومكافىأة الجهىود غيىر
العادية لألدرايين .
اسم المهمة  :الباب الثاني
وصف المهمة :
 سىىماح البنىىد لكىىل مىىا يخىىص األقسىىام العلميىىة مىىن أبحىىاث وخامىىات الالزمىىة لشىىراء الكيماويىىات والزجاجيىىات وشىىراء العىىدد واألدوات
والمع دات التعليمية السمعية والبصرية وصيانة اآلالت والمعدات واألرتباط بالمبالغ الالزمة لشىراء األدوات الكتابيىة واألحبىار وعمىل
الصيانة الالزمة لمباني الكلية وترميمها .
 األعتمىىاد لشىىراء الكتىىب والمجىىالت الالزمىىة للكليىىة وسىىداد المسىىتحقات الخاصىىة بالميىىاه واإلنىىارة والتليفىىون سىىداد المسىىتحقات الخاصىىة
بدورات التويفل والمؤتمرات والدورات التدريبية ومطالبات مركز المعلومات والتوثيق وشراء بوالص التىأمين لسىيارات الكليىة وذلىك
لزوم التراخيص الالزمة واألنتقاالت الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين .
اسم المهمة  :الباب الرابع  :الدعم والمنح والمزايا األجتماعية
وصف المهمة :
تدبير المبالغ الالزمة لصرف منح التفوق للطالب وتدبير المبالغ الالزمة لنفقات الدفن
 4ـ اسم المهمة  :الباب الخامس  :المصروفات األخرى ورسوم التراخيص وشراء بوليصة التأمين من إدارة المرور .
 5ـ اسم المهمة  :الباب السادس " األستثماري "
وصف المهمة :
يتم األرتباط بالمبالغ الالزمة للمباني غير السكنية وشراء اآلآلت والمعدات عن طريق إدارة التخطيط والمتابعة بالجامعة .
 6ـ اسم المهمة  :المشاريع البحثية
وصف المهمة  :األرتباط بالمبالغ الالزمة للمشاريع في حدود األعتماد الوارد لها .
 7ـ اسم المهمة  :قسم الخزينة
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وصف المهمة :
أستالم الشيكات الواردة من الوحدة الحسابية بالكلية وصرفها من البنك لصرف مستحقات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي
وعمال الكلية وموظفي وعمال مركز التجارب والبحوث الزراعية .
 8ـ اسم المهمة  :أستالم أذون الدفع من الطالب
وصف المهمة :
يتم تحصيل الرسوم بعد أستالم إذن الدفع من إدارة شئون التعليم والطالب وإدارة الدراسات العليا ويتم التحصيل عن طريق قسائم  33ع ح .
 9ـ اسم المهمة  :التوريـــــد
وصف المهمة :
جنية وذلك طبقآ لالئحة الموازنة والحسابات ويتم التوريد بعلم خبر من البنك .
يتم التوريد للبنك يوميآ إذا تجاوز المبلغ المحصل عن
 11ـ اسم المهمة  :التسويات
وصف المهمة :
يتم عمل التسويات الالزمة بصورة قسائم التحصيل  33ع ح ويتم عمل أستمارة  51ع ح لكل حساب علي حدة وترسل إلي الوحدة الحسابية .
 11ـ اسم المهمة  :السلفة المستديمة
وصف المهمة :
يتم عمل سلفة مستديمة للصراف بمبلغ  2111جنية ويتم أستعاضة السلفة كلما قاربت علي األنتهاء أو في نهاية الشهر وتصرف السلف
المستديمة للحاالت العاجلة في حدود مبلغ  211جنية بإيصال معتمد من إدارة الكلية علي أن تسوي خالل 48ساعة .
 12ـ اسم المهمة  :بيع الطوابع
وصف المهمة :
تباع الطوابع لوضعها علي الشهادات وبيانات الحالة وذلك عن طريق قسم الخريجين .
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أمانة مجلس الكلية
أسم الوحدة :
المستوي التنظيمي  :قسم
المستوي التنظيمي التالي الذي تراسة الوحدة
اليوجد
المهام والمسئوليات المنوطة بالوحدة :
 1ـ اسم المهمة  :األعداد الجتماع مجلس الكلية
وصف المهمة -:
عمل جدول أعمىال مجلىس الكليىة شىهري -ويشىمل الشىئون العامىة – شىئون هيئىة التىدريس – الدراسىات العليىا والبحىوث – العالقىات الثقافيىة
والعلمية – شئون التعليم الطالب – إرسال طلب إلي المشتريات لطبع كروت دعوات لحضور مجلس الكلية وإرسالها إلي أعضاء المجلس بعد
تحديد وقت وميعىاد المجلسىو أمضىاء أ.د .عميىد الكليىة عليهىا  -طبىع غىالف لمحضىر مجلىس الكليىة بمطبعىة الجامعىة -و االحتفىاظ بالنسىخة
األصلية للمحضر وكذلك االحتفاظ بالمحاضر علي  - CDعمل ملف خاص بقرارات مجلس الجامعة الخاص بتعيين رؤساء األقسام الجدد-
 2ـ اسم المهمة  :الشئون العامة وارد من مكتىب العالقىات العامىة حىاالت التهنئىة وحىاالت الوفىاة بالكليىة وتشىمل محضىر اجتمىاع لجنىة شىئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة وارد من مكتب أ.د .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويأخذ عليه قىرار مجلىس الكليىة ثىم صىادر إلىي
مكتب أ.د .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .محضر اجتماع لجنة المكتبة وارد من لجنة المكتبة ويأخذ علية قرار مجلىس الكليىة
ثم صادر إلي لجنة المكتبة – محضر لجنة الدراسات العليا وارد من لجنة الدراسات العليا
وصف المهمة :
شئون هيئة التدريس وارد استالم األوراق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من مكتب أ.د .عميد الكلية وشىئون هيئىة التىدريس واألقسىام العلميىة
وتشمل ( اشتراك أعضاء هيئة التدريس في امتحان تأهيلي او مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه فىي الجامعىات المختلفىة االخىري – وترقيىات
أعضاء هيئة التدريس – وحضور مؤتمرات – وسفر أعضاء هيئة التدريس للعمل في بالد أخري – أو السفر ألداء فريضة الحىج أو العمىرة –
اشىىتراك أعضىىاء هيئىىة التىىدريس فىىي تىىدريس مقىىررات فىىي كليىىات أخىىري بالجامعىىة وكىىذلك انتىىداب األسىىاتذة مىىن خىىارج الكليىىة لتىىدريس بعىىض
المقررات للطلبة بالكلية وكذلك طلبات نقل من جامعىة الزقىازيق إلىي جامعىات أخىري  )-وتىدرج فىي جىدول فىي جىدول األعمىال وتعىرض فىي
جلسة اجتماع مجلس الكلية ويكتب عليها قرار المجلس ثم صادر إ إلي إدارة شئون هيئة التدريس والجهات المختصة ( -مثىل األقسىام العلميىة
)
 3ـ اسم المهمة :وارد قرارات لجنة الدراسات العليا وتدرج في جدول األعمال وتعرض فىي جلسىة اجتمىاع مجلىس الكليىة ويكتىب عليهىا قىرار
مجلس الكلية ثم صادر إلي إدارة الدراسات العليا
وصف المهمة :
وارد قرارات خاصة بلجنة العالقات الثقافية والعلمية وتدرج في جدول األعمال وتعرض في جلسة اجتماع مجلىس الكليىة ويكتىب عليهىا قىرار
مجلس الكلية ثم صادر إلي إدارة العالقات الثقافية والعلمية.
 4ـ اسم المهمة  :وارد قرارات خاصة بلجنة شئون الطالب وتدرج في جدول األعمال وتعرض في جلسة اجتماع مجلس الكليىة ويكتىب عليهىا
قرار مجلس الكلية ثم صادر إلي إدارة شئون الطالب .
وصف المهمة :
عمل استحقاقات ألعضاء مجلس الكلية شهريا وإرساله إلي قسم االستحقاقات
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 5ـ اسم المهمة  :عمل محضر مجلس الكلية شهري  ،محضر اجتماع طارئ  ،محضىر رؤسىاء األقسىام ويشىمل الشىئون العامىة – شىئون هيئىة
التدريس – الدراسات العليا – العالقات الثقافية والعلمية – شئون الطالب –
وصف المهمة :
كتابة محضر الكلية علي الكمبيوتر وكذلك محضر اجتمىاع رؤسىاء األقسىام ثىم أرسىالة إلىي أ.د .أمىين المجلىس للمراجعىة وكىذلك مراجعىة أ.د.
عميد الكلية ثم تصويب أي أخطاء علي الكمبيوتر مرة أخري ثم أمضاءة من أ.د .أمين المجلس وكىذلك أ.د .عميىد الكليىة ثىم أرسىالة إلىي مطبعىة
الكلية للطبع عدد ( ) 51نسخة وتجميعهم ووضعهم فىي ملفىات للعىرض علىي أعضىاء المجلىس فىي جلسىة مجلىس الكليىة وإرسىاله إلىي األقسىام
وإرسىىال نسىىخة إلىىي مكتىىب أ.د .عمــــىىـيد الكليىىة و مكتىىب السىىادة وكىىالء الكليىىة ومكتىىب المهنىىدس مىىدير عىىام الكليىىة وإلىىي جميىىع األقسىىام العلميىىة
واإلدارية بالكلية .وإرسال نسخة إلي مكتب أ.د .عميد الكلية و مكتب السادة وكالء الكلية ومكتب المهندس مدير عام الكلية وإلىي جميىع األقسىام
العلمية واإلدارية بالكلية – وكذلك إرسال نسخة إلي مدير عام أمانة المجالس بالجامعة – وكذلك إرسال  3نسخ إلي مدير عىام الدراسىات العليىا
والبحوث بالجامعة شهريا العلمية واإلدارية بالكلية.
 6ـ اسم المهمة  :تشكيل مجلس الكلية واللجان الفنية سنويا من ستة لجان وارد ترشيحات األقسام العلمية ثم عمل اللجان وهي
وصف المهمة :
 )1لجنة الدراسات العليا والبحوث  )2لجنة المكتبة  )3شئون الطالب  )4لجنة شىئون خدمىة المجتمىع وتنميىة البيئىة  )5لجنىة العالقىات الثقافيىة
والعلمية  )6لجنة المعامل – واإلداريين -ثم صادر كل اللجان إلي االستحقاقات – والوحدة الحسابية – والميزانية وترسل نسىخة إلىي كىل وحىدة
مختصة للجان لعمل اجتماعات شهرية .
 -7اسم المهمة  :تشكيل أعضاء من الخارج وإرساله إلي إدارة الجامعة مكتب أ.د .رئىيس الجامعىة ألخىذ الموافقىة ثىم وارد إلىي أمانىة مجلىس
الكلية لألختفاظ بالقرار في ملف خاص بقرارات الجامعة .
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التوصيف الوظيفي لمهام اإلدارات وبطاقات التوصيف الوظيفي
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مـــقـــدمـــــــــــــــة :
إن بطاقات التوصيف الوظيفي هي إحدي األدوات الهامة التي تعتمد عليها تنمية الموارد البشرية في أي مؤسسىة ألنهىا يتوقىف عليهىا
عمليات التخطيط واإلختبار والتعيين والمتابعة والتدريب وتقييم األداء .
ولقىىد تىىم األسىىتعانة لوضىىع بطاقىىات التوصىىيف بالقىىانون رقىىم  47لسىىنة  1978الخىىاص بنظىىام العىىاملين المىىدنيين بالدولىىة طبقىا ً ألحىىدث
القوانين المعدلة له .
وكذلك بالقانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات والتعىديالت لسىنة  2118و  2119والالئحىة التنفيذيىة المعدلىة بىالقرارات
الجمهورية أرقام  123و  317لسنة . 2119
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المجموعة النوعية :التخصصية
الوظائف :اإلدارة العليا
الدرجــــة :مدير عام
مسمي الوظيفة :مدير عام الكلية
الوصف العام :الكادر العام
الرئيس المباشر :عميد الكلية
المهام الوظيفية :
 .1اإلشراف والتنسيق بين إدارات الكلية
 .2اإلشراف علي تخطيط األعمال المالية واإلدراية بالكلية
 .3اإلشراف علي تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات ومتابعة تنفيذها
 .4اإلشراف علي خطط الشراء والتخزين لكافة األصناف المطلوبة
 .5متابعة القرارات التنفيذية التنظيمية
 .6متابعة واإلشراف علي أنشطة إدارات الكلية المختلفة وتطويرها وتحسين أدائها
 .7متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة
 .8المشاركة في تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية للخطة األستراتيجية للكلية
 .9وضع الخطط التدريبية لتحسين أداء الجهاز اإلداري وتقرير العمل
 .11إعداد دراسات عن إحتياجات الكلية من الموارد البشرية
 .11القيام بما يسند إليه من مهام أخرى
مقياس األداء  :سرعة التنفيذ وحسن اإلستقبال
شروط شغل الوظيفة  :مؤهل عالي مناسب للعمل
الخبـــــــرة  :خبرة سابقة في األعمال اإلدارية والمالية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق
التدريب  1 :ـ دورات تدريبية في إستخدام الحاسب اآللي
 2ـ إجتياز التدريب الذي تتيحه الكلية والجامعة
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إدارة العالقات العامة:
المجموعة النوعية :لغــــات
الوظائف :التخصصية
درجة :الثالثة ـ الثانية ـ األولى
الوصف العام :الكادر العام
اإلدارة :العالقات العامة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
 .1مترجم لغات إلستقبال الوفود
 .2حضور المؤتمرات والندوات بالجامعة
 .3مرافقة الوفود األجنبية التي تزور الكلية من وقت آلخر
مقاييس األداء :سرعة البديهة ـ اللباقة ـ حسن اإلستقبال
شروط شغل الوظيفة :يجيد عدد من اللغات
المؤهل العلمي :بكالوريوس
سنوات الخبرة :ال تقل عن  3سنوات
تدريب خاص يذكر :دورات في الترجمة وخالفه
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المجموعة النوعية :التخصصية
الدرجة :األولى
الوصف العام :الكادر العام
اإلدارة :العالقات العامة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
 .1إستقبال الوفود األجنبية والعربية والزائرين
 .2حضور المؤتمرات والندوات وتجهيزها
 .3متابعة إجراءات السادة أعضاء هيئة التدريس من التقارير الطبية
 .4عمل كارنيهات للسادة أعضاء هيئة التدريس
 .5عمل كارنيهات للسادة موظفي الكلية والعمال.
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :معهد إعداد فنيين تجاريين

سنوات الخبرة  00 :سنة

مقاييس األداء:
 .1سرعة إتقان األداء
 .2إتقان العمل علي أكمل وجه
 .0التعاون بين جميع الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف :ميرفت إسماعيل لطفي نجم
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الدراسات العليا:
المجموعة النوعية :المجموعة المكتبية
الوظائف  :مكتبية
الدرجه  :درجة أولــــــــــى
مسمى الوظيفة  :مسميات مختلفة
اإلدارة

 :إدارة الدراسات العليا

المهام الوظيفية
 1ـ إعطاء الطالب ملف التسجيل وتعبئته بأوراق التسجيل ومراجعتها
 2ـ إرسال الملفات المقبولة للتسجيل للجامعة إلعتمادها
3ـ بعد اإلعتماد من الجامعة تبليغ األقسام العلميه باألقسام المقبولة وتسجيلها فى السجالت
4ـ إرسال تهنئة للطالب بالقبول على القيد
 5ـ إعطاء إذن الدفع للطالب ثم تسجيله فى السجالت
 6ـ القيام بأعمال اإلمتحانات من أرقام الجلوس وعمل الجداول ثم حصر األسماء التي يتم إمتحانهم إلى األقسام العلمية ثم إلرسال أوراق
األسئله للكنترول
 7ـ بعد وصول النتيجة مراجعة األعذار على النتيجة ثم رصد النتيجة فى الجامعة
 8ـ القيام بجميع أعمال التدريب الصيفي
 9ـ تصوير النتيجة وعمل البيان اإلحصائي وإرساله للجامعة لإلعتماد
 11ـ عمل شهادات الخريجين وتسليمها للخريج وتسليمه االوراق الباقية من الملف
شروط شاغل الوظيفة
المؤهل العلمي  :دبلوم تجارة
تدريب خاص يذكر  :دورات حاسب
مقاييس االداء:
 -8الجدية واإلجتهاد
 -2توفير الوقت

سنوات الخبرة  33 :سنة

 -3حسن معاملة الجمهور
 -4اإلنضباط فى العمل

بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف.:فاطمة بله مرجان
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المجموعه النوعيه :مجموعات مختلفة
الوظائف  :تخصصية  +مكتبية
مسمى الوظيفة  :مسميات مختلفة
الدرجه :االولى
اإلدارة :إدارة الدراسات العليا
المهام الوظيفية
 1ـ أعمال التسجيالت
 2ـ إستخراج الشهادات
3ـ مكافأة اإلشراف والمناقشة للسادة المشرفين
4ـ مكافأة البعثات
 -5اإلحصائيات
 6ـ بيانات اإلشراف للسادة أعضاء هيئة التدريس
 7ـ عمل جميع مايسند إليها من أعمال
شروط شاغل الوظيفة
المؤهل العلمى  :دبلوم تجارة
تدريب خاص يذكر  :دورات حاسب

سنوات الخبره  32 :سنة

مقاييس االداء:
 1ـ اإلنضباط فى العمل
 - 2الجدية واإلجتهاد
 3ـ حسن معاملة الجمهور
 -4توفير الوقت والجهد
بيانات شاغل الوظيفه:
اسم الموظف :آمال أحمد السيد إسماعيل
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الوظائف :المكتبية
مسمى الوظيفة  :مسميات مختلفة
الدرجه  :األولـى
اإلدارة  :إدراة الدراسات العليا
المهام الوظيفية
 1ـ أعمال لجنة الدراسات العليا
 2ـ أعمال مجلس الكلية وتشمل:
 مد فترات التسجيل
 إلغاء التسجيل
 تحديد موضوع البحث
 تغيير موضوع البحث
 تعديل لجنة اإلشراف
 تشكيل لجان الحكم على الماجستير والدكتوراه
 منح الدرجات العلمية
 جميع المكاتبات الصادرة والواردة
 تقرير المتابعة العلمية الواردة عن االقســـام
شروط شاغل الوظيفة
المؤهل العلمي  :بكالوريوس معهد كفاية انتاجية ،
33سنه
سنوات الخبرة :
تدريب خاص يذكر  :دورات حاسب

دبلوم تجارة

مقاييس االداء:
 1ـ اإلنضباط فى العمل
 2ـ المعاونة مع الزمالء

 -3الجدية واالجتهاد
 -4حسن معامله الجمهور

 -5توفير الوقت

بيانات شاغل الوظيفه:
اسم الموظف -1 :جنات إبراهيم غنيم أبو النصر
 -2سوزان مصطفى علي هاشم
 -3لبنى أحمد عبد المجيد مكاوي
 -4رندا عبد هللا محمد
 -5نجالء فتحي محمود أحمد
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الوظائف :المكتبية
مسمى الوظيفة  :مسميات مختلفة
الدرجه  :األولـى
اإلدارة  :إدراة الدراسات العليا
المهام الوظيفية
 1ـ أعمال اإلمتحانات خالل الفصل الدراسى األول والثاني من كل عام
 2ـ مراجعة الخطابات ( بحث 311ـ ) 5
3ـ اإلنتدابات من كليات أخرى لتدريس بعض المقررات

شروط شاغل الوظيفة
المؤهل العلمى :دبلوم تجارة
تدريب خاص يذكر  :دورات حاسب

سنوات الخبرة  33 :سنة

مقاييس االداء:
1ـ االنضباط فى العمل
2ـ حسن معاملة الجمهور

3ـ الجدية واالجتهاد
4ـ توفير الوقت والجهد

بيانات شاغل الوظيفه:
اسم الموظف :فاطمة بله مرجان
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إداره العالقات الثقافية
المجموعة النوعية  :التخصصية
الوظائف  :وظائف تعليم
الدرجة  :األولى
مسمى الوظيفة  :أخصائى شئون تعليم أول
اإلدارة :العالقات الثقافية
الرئيس المباشر  :أمين عام الكلية
المهام الوظيفية:
 .1إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الحكومية والمنح واألجازات الدراسية
 .2إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الخارجية والداخلية وبعثات اإلشراف المشترك
 .3إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمهمات العلمية
 .4إنهاء اإلجراءات الخاصة بمذكرات التفاهم الثنائية (اإلتفاقات الثقافية)
 .5إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمؤتمرات الخارجية والندوات والدورات التدربية الخارجية
 .6إنهاء اإلجراءات الخاصة باستقدام األساتذة األجانب
 .7إنهاء اإلجراءات الخاصة باإلعارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 .8إنهاء اإلجراءات الخاصة باإلعارات الداخلية والخارجية
 .9تسليم الخطابات وإنهاء إجراءاتها للجامعة
 11إنهاء اإلجراءات الخاصة بخطابات األقسام العلمية
.11إ نهاء إجراءات خطابات لجنة العالقات الثقافية ومجلس الكلية وتسليمها للجامعة
شروط شغل الوظيفة :
المؤهل العلمى  :بكالوريوس معهد الكفاية اإلنتاجية ( التجارية )
سنوات الخبرة  34 :سنة
مقاييس االداء:
1ـ االنضباط فى العمل
2ـ حسن معاملة الجمهور

3ـ الجدية واالجتهاد
4ـ توفير الوقت والجهد

بيانات شاغل الوظيفة :
إسم الموظف  :نجاة عطية محمد حسين الضوي
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المجموعة النوعية  :التخصصية
الوظائف  :توجية إدارى
الدرجة  :األولى
مسمى الوظيفة  :موجه إدارى أول
اإلدارة  :العالقات الثقافية
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
 .1إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الحكومية والمنح واألجازات الدراسية
 .2إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الخارجية والداخلية وبعثات اإلشراف المشترك
 .3إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمهمات العلمية
 .4إنهاء اإلجراءات الخاصة بمذكرات التفاهم الثنائية (اإلتفاقات الثقافية)
 .5إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمؤتمرات الخارجية والندوات والدورات التدربية الخارجية
 .6إنهاء اإلجراءات الخاصة باستقدام األساتذة األجانب
 .7إنهاء الخاصة باإلعارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 .8إنهاء اإلجراءات الخاصة باإلعارات الداخلية والخارجية
 .9تسليم الخطابات وإنهاء إجراءاتها للجامعة
.11إنهاء اإلجراءات الخاصة بخطابات األقسام العلمية
.11إنهاء إجراءات خطابات لجنة العالقات الثقافية ومجلس الكلية وتسليمها للجامعة
شروط شغل الوظيفة :
المؤهل العلمى  :بكالوريوس معهد الكفاية األنتاجية ( التجارية )
سنوات الخبرة  33 :سنة
مقاييس االداء:
1ـ االنضباط فى العمل
3ـ توفير الوقت والجهد

2ـ الجدية واالجتهاد

بيانات شاغل الوظيفة :
إسم الموظف  :سعاد محمد عبد الحميد طه
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المجموعة النوعية :هندسة مساعدة
الوظائف :فنية
الدرجة :الثانية
مسمى الوظيفة  :فنى صيانة ثان
الوصف العام  :فنية
اإلدارة :العالقات الثقافية
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
 -1إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الحكومية والمنح واألجازات الدراسية
 -2إنهاء اإلجراءات الخاصة بالبعثات الخارجية والداخلية وبعثات اإلشراف المشترك
 -3إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمهمات العلمية
 -4إنهاء اإلجراءات الخاصة بمذكرات التفاهم الثنائية (اإلتفاقات الثقافية)
 -5إنهاء اإلجراءات الخاصة بالمؤتمرات الخارجية والندوات والدورات التدربية الخارجية
 -6إنهاء اإلجراءات الخاصة باستقدام األساتذة األجانب
 -7إنهاء اإلجراءات الخاصة باإلعارات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 -8إنهاء اإلجراءات الخاصة باإلعارات الداخلية والخارجية
 -9تسليم الخطابات وإنهاء إجراءاتها للجامعة
 -11إنهاء اإلجراءات الخاصة بخطابات األقسام العلمية
 -11إنهاء إجراءات خطابات لجنة العالقات الثقافية ومجلس الكلية وتسليمها للجامعة
شروط شغل الوظيفة :
المؤهل العلمى  :دبلوم صنايع
سنوات الخبرة  26 :سنة
مقاييس االداء:
1ـ االنضباط فى العمل
3ـ توفير الوقت والجهد

2ـ الجدية واالجتهاد

بيانات شاغل الوظيفة :
إسم الموظف  -1 :ميرفت كامل علي عيسى
 -2نجوى يوسف عبد الحميد يوسف
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المــــكـــتــبــة:
المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :كبير – أولى
مسمى الوظيفة  :قسم التزويد واإلضافة
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
 -1يقوم قسم التزويد واإلضافة بالمكتبة بجميع اإلجراءات الخاصة بعملية شراء الكتب والمراجع العربية واإلفرنجية وذلك من خالل
معرض القاهرة الدولي للكتاب كذلك يقوم القسم بجميع اإلجراءات اإلدارية والمالية بإضافة آي مطبوع يرد للمكتبة سواء كان بالشراء أو
اإلهداء .
 -2إستالم الرسائل العلمية من قسم الدراسات العليا بالكلية وإضافتها الى عهدة المكتبة.
 -3القيام بجميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلتمام عملية التجليد بالمكتبة والقيام بجميع العمليات اإلدارية الالزمة لعملية الجرد السنوى .
 -4القيام بجميع العمليات اإلدارية الالزمة لشراء مستلزمات المكتبة من ورق تصوير وأحبار وغير ذلك
 -5القيام بجميع األعمال التى تخص الرد على أى مكاتبات تخص المكتبة .
 -6القيام بالرد على أى استبيان أو أى بيان يخص العمل بالمكتبة .
 -7القيام بإدخال مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل على شبكة اإلنترنت من خالل برنامج  Futureالتابع للمجلس األعلى
للجامعات المصرية .
 -8يقوم قسم التزو يد واإلضافة بالمكتبة بعمل نشرة دورية ربع سنوية تحتوى على جميع الكتب والمراجع العربية واإلفرنجية والدوريات
والرسائل العلمية التى ترد للمكتبة وتم إضافتها الى عهدتها خالل كل فترة سواء بالشراء أو باإلهداء ويتم توزيع هذه النشرة على األقسام
العلمية بالكلية والمك تبة المركزية بالجامعة إلتاحة الفرصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمترددين باإللمام بأحدث ما تم
إضافته الى مقتنيات المكتبة 1
 -9يقوم قسم التزويد واإلضافة بالمكتبة بفحص كل رسالة علمية حسب النموذج الخاص بالمواصفات الشكلية للرسالة وكذلك فحص
اإلسطوانا ت الخاصة بكل رسالة على الكمبيوتر وذلك قبل تسليمها الى إدارة الدراسات العليا بالكلية وكتابة تقرير عن كل رسالة ومدى
مطابقتها للنموذج الخاص بذلك .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف - :ناهد محمد أمين علي
 -فردوس عيسى أحمد محمود
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :كبير – أولى
مسمى الوظيفة  :اإلعداد الفنى
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
 -1يقوم قسم اإلعداد الفنى بالمكتبة بتصنيف وفهرسة جميع المقتنيات التى ترد للمكتبة سواء عن طريق اإلهداء أو الشراء وذلك طبقا ً لتصنيف
ديوى العشرى وكذلك باالستعانة بأحدث قوائم رؤوس الموضوعات كى يتمكن القارىء من الوصول إلى المعلومات والبيانات المطلوبة
بأسرع وأقل وقت ومجهود مما سهل على المستفيدين من المكتبة الوصول إلى ما يرغبونه من معلومات بسهولة ويسر .
 -2القيام بإدخال مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل على شبكة اإلنترنت من خالل برنامج  Futureالتابع للمجلس األعلى
للجامعات المصرية .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف -1 :زينب حسن عبد العزيز جبران
 -2فردوس عيسى أحمد محمود
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :كبير – أولى
مسمى الوظيفة  :اإلنترنت
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
 -1تقديم خدمة اإلنترنت لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وكذلك السادة معاونى أعضاء هيئة التدريس .
 -2تسهيل البحث من خالل موقع الجامعة بالمجلس األعلى للجامعات وبرنامج Future
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف - :فردوس عيسى أحمد محمود
 -نبيل محمد إمام غندور
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :أولى
مسمى الوظيفة  :قاعة المكتبة االفرنجية
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
يقوم العاملين بالمكتبة اإلفرنجية بما يأتى :
 -1االستعارة الداخلية .
 -2االستعارة الخارجية .
 -3متابعة المترددين على المكتبة
 -4عمل إحصائيات شهرية لحركة االستعارة والمترددين خالل الشهر .
 -5عمل استعجاالت للسادة المستعيرين .
 -6عمل مذكرة خصم غرامة تأخير .
 -7تنظيم المكتبة من كتب ومراجع على األرفف .
- 8القيام بإدخال مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل على شبكة اإلنترنت من خالل برنامج  Futureالتابع للمجلس
األعلى للجامعات المصرية .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف :زينب حسن عبد العزيز جبران
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :أولى
مسمى الوظيفة  :قاعة المكتبة العربية
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
يقوم العاملين بالمكتبة العربية بما يأتى :
-1االستعارة الداخلية .
 -2االستعارة الخارجية .
 -3متابعة المترددين على المكتبة
 -4عمل إحصائيات شهرية لحركة االستعارة والمترددين خالل الشهر .
 -5عمل استعجاالت للسادة المستعيرين .
 -6عمل مذكرة خصم غرامة تأخير .
 -7تنظيم المكتبة من كتب ومراجع على األرفف .
 -8توفير نماذج من اإلمتحانات الخاصة بالفصلين الدراسيين لطالب مرحلة البكالوريوس .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف - :زينب حسن عبد العزيز جبران
 ميرفت زكريا جرجس فرج -شادية حسن محمد الهادي
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :أولى
مسمى الوظيفة  :قاعة مكتبة الدوريات والمكتبة الرقمية
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
يقوم العاملين بمكتبة الدوريات بما يأتى :
 -1متابعة المترددين على المكتبة .
 -2عمل إحصائيات شهرية لحركة المترددين خالل الشهر .
 -3تنظيم المكتبة من دوريات عربية وأجنبية على األرفف .
 -4القيام بإدخال مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل على شبكة اإلنترنت من خالل برنامج  Futureالتابع
للمجلس األعلى للجامعات المصرية .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف - :فردوس عيسى أحمد محمود
 ميرفت زكريا جرجس فرج -شادية حسن محمد الهادي
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :أولى
مسمى الوظيفة  :قاعة مكتبة الرسائل
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
يقوم العاملين بمكتبة الرسائل بما يأتى :
 .1متابعة المترددين على المكتبة
 .2عمل إحصائيات شهرية لحركة المترددين خالل الشهر .
 .3تنظيم المكتبة من رسائل ماجستير ودكتوراه عربية وأجنبية على األرفف .
 .4القيام بإدخال مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات ورسائل على شبكة اإلنترنت من خالل برنامج  Futureالتابع
للمجلس األعلى للجامعات المصرية .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف - :فردوس عيسى أحمد محمود
 ميرفت زكريا جرجس فرج -شادية حسن محمد الهادي
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجــة  :أولى
مسمى الوظيفة  :قاعة التصوير
اإلدارة  :المكتبة
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
يقوم العاملين بالتصوير بما يأتى :
 -1تصوير جميع مقتنيات المكتبة فى حالة رغبة أى باحث أو طالب من طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية
والكليات األخرى التابعة للجامعة وأي فئة أخرى .
 -2عمل إحصائيات شهرية لحركة التصوير خالل الشهر .
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفة:
اسم الموظف :نبيل محمد إمام غندور
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إدارة شئون الطالب:
المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجة  :درجات مختلفة
مسمى الوظيفة :موظف بإدارة شئون التعليم والطالب
اإلدارة :شئون التعليم والطالب
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
1ـ إستالم وتسليم الملفات الى الفــــــــرق األعلــــــــــــــــــــــى.
2ـ حصر الطالب الباقين لإلعادة وإضافتهم الى الطــــــالب المنقولين.
3ـ إستالم كشوف التنسيق من الجامعة للطالب المرشحين الجـــــــدد.
4ـ عمل الكشف الطبى للطالب المستجدين واستكمال إجراءات قيدهم.
5ـ عمل إجراءات التحويل من والى الكلية للطالب الراغبين فى التحويل وعمل المقاصات الخاصة بهم
6ـ إنشاء سجالت القيد والتجنيد وسجل اإلشتراكات للفرق األربع .
7ـ إستخراج شهادات قيد للطالب ومراجعة إستمارات المدينة الجامعية وعمل اشتراكات سكك حديدية واالتوبيس
وتسجيلها على موقع الجامعة .
8ـ عمل الرقم القومى للطالب وتحرير إذونات الدفــــع .
9ـ عمل قوائم بأسماء الطالب لحضور الدروس العملية .
11ـ عمل قوائم بأرقام جلوس الطالب للفرق األربع .
11ـ إعداد كل ما يتعلق بأعمال اإلمتحانات .
12ـ تجهيز ملفات لجان اإلمتحانات للفرق األربع .
13ـ تسجيل البيانات الخاصة بالطالب وسداد الرسوم للفرق األربع على موقع الجامعة .
 14ـ توزيع الطالب المنقولين من الفرقة الثانية على شعب الكلية المختلفة مع إضافة الطالب الباقين على الشعب
المختلفة.
15ـ تعديل المسار للطالب الراغبين فى دراسة تخصص آخـــــر .
16ـ حصر إعداد طالب الفرقة الثالثة المكلفين بالتدريب الصيفى.
17ـ إعداد كشوف حصر بالطالب الذكور الناجحين وإبالغ مكتب االتصال العسكرى بالجامعة .
18ـ ملء استمارة بيانات طالب ( الفرقة الرابعة ) ومراجعتها وإرسالها الى مركز المعلومات والتوثيق بالجامعة .
19ـ إعداد نموذج رقم ( )1وتسليمة الى قسم الخريجين .
21ـ مراجعة إخالء طرف الطالب عند سحب أوراقـــــة .
21ـ إعداد قوائم بالطالب المستجدين للحصول على الرخصة الدولية ICDLوتقسيمهم الى مجموعات بعد سداد
الرسوم المقررة عليهم .
22ـ إعداد دور نوفمــــــبر .
 -23االتصال بإدارة التربية العسكرية بالجامعة
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمى :مؤهالت علمية مختلفة ....

سنوات الخبرة  :من  21ــ  31سنـــــــــة

مقاييس األداء
1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
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2ـ عالقة الموظف بزمالء العمـــــــــــــــــــــل
3ـ حسن السير والسلــــــــــــــــــــــــــــــــوك
المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجة  :درجات مختلفة
مسمى الوظيفة :موظف بإدارة شئون التعليم والطالب
اإلدارة :شئون التعليم والطالب – (الدراسة واالمتحانات)
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
1ـ اإلنتدابات من خارج الكلية وخارج الجامعة وإنهاء كل ما يتعلق بشأن هذه اإلنتدابات .
2ـ إعداد مذكرة للعرض على مجلس الكلية بخصوص العدد المقترح قبوله بالكلية فى العام التالى .
3ـ إعداد كشوف منح التفوق للطالب المتفوقين دراسيا طبقا للوائح .
4ـ مخاطبة االقسام العلمية لإلعداد لجان الممتحنين والمصححين
5ـ مخاطبة االقسام العلمية إلعداد المقررات الدراسية .
6ـ اإلعداد العمال اإلمتحانات من رسم هندسى ورقمى واحصائية بإعداد الطالب المتقدمين لإلمتحان .
7ـ إعداد لوحة ارشادية كبيرة متضمنه الرسم الرقمى وأسماء الشعب المختلفة وأماكنها .
8ـ إعداد مذكرة العمال تصحيح اإلمتحانات الخاصة بالمنتدبين من خارج الكلية .
9ـ إنهاء اإلجراءات المتعلقة باألجازات الخاصة واإلعارات بالنسبة العضاء هية التدريس ومعاونيهم عند إستالمهم العمل .
11ـ إنهاء اإلجراءات المتعلقة بالطالب المتقدمين لمعادلة الشعبة طبقا لقرار المجلس االعلى للجامعات .
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمى :مؤهالت علمية مختلفة ....

سنوات الخبرة  :من  21ــ  31سنـــــــــة

مقاييس األداء
1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
2ـ عالقة الموظف بزمالء العمـــــــــــــــــــــل
3ـ حسن السير والسلــــــــــــــــــــــــــــــــوك
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المجموعة النوعية  :مجموعات مختلفة
الدرجة  :درجات مختلفة
مسمى الوظيفة :موظف بإدارة شئون التعليم والطالب
اإلدارة :شئون التعليم والطالب – (الخريجين)
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
1ـ ارسال النتيجة الى الجامعة إلعتمادها من أ.د .رئيس الجامعة بعد إعتمادها من مجلس الكلية .
2ـ إستالم ملفات الخريجين من قسم شئون الطالب
3ـ إستالم استمارة النموذج رقم ( )1من قسم شئون الطالب
4ـ تسليم الخريج ملفه بناء على الطلب المقدم منه وإنهاء إجراءات السحب مثل إخالء الطرف وسداد الرسوم المقررة عليه
5ـ إعداد بيان نجاح للخريج
6ـ ارسال نسخه من النتيجة بعد إعتمادها من أ.د .رئيس الجامعة لمركز المعلومات والتوثيق بالجامعة لنسخ  4شهادات مؤقته لكل خريج
دور يونيه ونوفمبر من كل عام .
7ـ تسليم الخريج الشهادات المؤقته بعد سداد الرسوم المقررة
8ـ عمل بيان إحصائى لخريجى الكلية مدون به بيانات الطالب كاملة
 9ـ إعداد كشوف العشرة األوائل على مستوى الكلية واألوائل على مستوى كل شعبه بناء على طلب الجامعة .
11ـ إعداد بيان إحصائى ( )311ت .ع ( حصر الكفايات والمؤهالت العلمية )
11ـ عمل بيان إحصائى لالدارة المركزية لشئون تطوير التعليم الجامعى ( المجلس االعلى للجامعات )
12ـ إستخراج شهادات مؤقته لسنوات سابقة باللغة العربية واالنجليزية
13ـ إستخراج شهادات تقديرات األربع سنوات باللغة العربية واالنجليزية لسنوات سابقة
14ـ تسليم الشهادات األصلية للخريج شخصيا بعد سداد الرسوم المقررة
15ـ الرد على المراسالت ومكاتبات الجهات المعنية
16ـ إعداد سجالت للخريجين
17ـ إعداد سجل لتوقيع الخريج فيه عند إستالمه ملفه
18ـ إعداد ملف للصادر والوارد
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمى :مؤهالت علمية مختلفة....

سنوات الخبرة  :من  21ــ  31سنـــــــــة

مقاييس األداء :
1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
2ـ عالقة الموظف بزمالء العمـــــــــــــــــــــل
3ـ حسن السير والسلــــــــــــــــــــــــــــــــوك
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المـــعــامــل:
المجموعة النوعية :الهندسة ـ الحاسبات ـ إدارة أعمال ومحاسبة
الوظائف :التخصصية
الدرجة :األولي ـ الثانية ـ الثالثة
اإلدارة :إدارة المعامل
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
.1

إنشاء قاعدة بيانات لمعامل الكلية لإلدارة تتضمن

 .2بيانات عن معامل األقسام العلمية وأماكنها ومساحتها وتجهيزها
 .3بيانات عن األجهزة العلمية الموجودة بكل قسم علمي
 .4بيانات عن أعمال الصيانة واألصالحات الخاصة بمعامل األقسام من أعمال السباكة ـ النجارة ـ الكهرباء  .ألخ
 .5بيانات عن أعمال الصيانة واألصالحات الخاصة باألقسام
 .6الكتابة والرد عن المراسالت الواردة والصادرة لإلدارة
مقاييس األداء:
 -8اإلنضباط في مواعيد العمل
2ـ الدقة وسرعة أداء العمل
3ـ المعاملة الحسنة مع الزمالء
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :بكالوريوس حاسب آلي ـ بكالوريوس تجارة
سنوات الخبرة 5:سنوات إن وجد
تدريب خاص يذكر:دورات في الحاسب اآللي لغير خريجي كلية الحاسبات والمعلومات
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المجموعة النوعية :فني صيانة
الوظائف :الفنية
الدرجة :األولي ـ الثانية
مسمي الوظيفة :فني صيانة
اإلدارة :إدارة المعامل
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
1ـ متابعة وتقييم مباني األقسام العلمية بالكلية ورفع المالحظات إلي مدير اإلدارة
 2ـ متابعة معامل ودورات المياه الخاصة باألقسام العلمية
 3ـ إستالم وتفريغ إحتياجات األقسام العلمية من الكيماويات والزجاجيات واعتمادها وإرسالها
إلي المشتريات
 4ـ إستالم المكاتبات الخاصة بأصالح األجهزة العلمية وعمل الالزم نحو األصالح بمركز
الصيانة
 5ـ إستالم المستندات الخاصة باألجر اإلضافي للعاملين باألقسام العلمية ومراجعتها
 6ـ متابعة تواجد العاملين باألقسام العلمية
 7ـ متابعة الفنيين بمركز الصيانة القائمين بأصالح األجهزة
 8ـ إستالم المناقصات الخاصة باألقسام العلمية الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات
ومخاطبة األقسام المعنية والرد عليها
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :دبلوم فني
سنوات الخبرة :أكثر من  21عام
مقاييس األداء:
1ـ اإلنضباط في مواعيد العمل
2ـ السرعة في أداء العمل وإتقانة
3ـ حسن المعاملة مع الرئيس المباشر والزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف:عاطف السيد متولي الجمل
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ادارة المشتريات:
المجموعة النوعية :مجموعات مختلفه
الوظائف :كادر عام
الدرجة :درجات مختلفة
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة المشتريات والمخازن(أمين توريدات)
اإلدارة :المشتريات والمخازن
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
-8يقوم موظف المشتريات بعمليات شراء جميع األصناف المطلوبة للكلية
 -2يقوم موظف المشتريات بإستالم طلبات الشراء من جميع أقسام الكلية
 -3يقوم موظف المشتريات بطرح عملية الشراء فى مناقصة او ممارسة أو شراء مباشر أو سلفة مؤقتة أو إسترداد أو سلفة مستديمة حسب
قيمة الطلب وقيمة األصناف المطوب شراؤها
-4بعد أخذ الموافقات المطلوبة من وزراة الصناعة واإلنتاج الحربى ووزراة التعليم العالى يتم عمل عروض أسعار وتسليمها للشركات
المختلفة المختصة باألصناف المطلوبة
 -5بعد الحصول على عروض األسعار المطلوبة من قبل الشركات يتم إختيار عرض السعر المناسب من حيث السرعة والجودة
-6يقوم موظف المشريات بتحرير أقرار التوريد للشركات الراسي عليها االتفاق
 -7يعد توريد األصناف من قبل الشركات يقوم موظف المشتريات بتحرير إستمارة 51ع.ج بمستحقات الشركات عن األصناف الموردة وذلك
بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات وتسليمها الى أمين المخزن
 -8يقوم موظف المشتريات بإرسال اإلستمارة 51ع ج الى الحسابات بالكلية
 -9يتم إستخراج الشيكات من قبل الحسابات وإرسالها الى المشتريات.
 -11يقوم موظف المشتريات بتسليم الشيكات الى اصحابها
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهالت علميه مختلفه
سنوات الخبره :من  31-21سنه
تدريب خاص يذكر :تدريبات خاصة بتنمية مهارات موظفى المشتريات الجامعة
مقاييس األداء:
-8اإلنضباط والسرعه فى األداء
-2عالقة الموظف بزمالء العمل
-3حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفه:
إسم الموظف :صبحي السيد سالم غنيم
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المجموعة النوعية :مجموعات مختلفه
الوظائف :كادر عام
الدرجة :االولى (درجات مختلفة)
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة المشتريات والمخازن (كاتب شطب)
الوصف العام :يقوم بهذة الوظيفه عدد إثنان من الموظفين
اإلدارة :المشتريات والمخازن
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
-8يقوم شاغل الوظيفه بإضافة جميع الفواتير الوارده اليه من المشتريات وجميع األقسام
-2يقوم الموظف بتسجيل الفواتير بقيمتها بدفتر يومية المخزن (نموزج  5مخازم حكومه)
-3يقوم الموظف بإضافة األصناف الموجوده بالفواتير بدفتر (نموزج  1مخازن حكومه)
-4ثم يقوم بتسجيل األصناف بدفير (نموزج  4مخازن حكومه) كل صنف فى صفحه
-5يتم إعتماد إزون اإلضافه من مدير المخازن بعد التوقيع عليها من أمين المخزن
-6بعد اإلعتماد يقوم كاتب الشطب بفصل الفواتير وجميع المستندات (أصل  +صورتان)
-7أصل المستندات  +صوره إذن اإلضافه تسلم للموظف المختص بالمشتريات
-8صوره من المستندات مع صورة إذن اإلضافه يحتفظ بها الموظف والصوره
-9األخرى من المستندات يتم إرسالها مع صوره من إذون اإلضافه
-11الى ادارة المخزون السلعى بالجامعه شهريا
-11يتم تسليم صوره من إذون اإلضافه الى أمين المخزن
-12يقوم الموظف بإستالم صوره إذن صرف من أمين المخزن المخيص
-13ثم يقوم بخصم إذن الصرف من السجل الخاص به ثم يقوم بتسجيله فى اليوميه
-14ويقوم الموظف باالحتفاظ باذن الصرف بالملف الخاص به
-15يقوم كاتب الشطب بالمطابقه الربع سنويه(كل ثالث شهور) مع أمين المخزن
 -16يقوم كاتب الشطب بالجرد الشهرى المفاجئ على أمين المخزن
 -18يقوم كاتب الشطب بالجرد السنوى على المخازن الرئيسيه بالكليه
 -18يقوم كاتب الشطببعمل المقاسه السنويه للمستلزمات السلعيه الالزمه توفيرها للكليه
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهالت علميه مختلفه
مقاييس األداء:

سنوات الخبره :من  31-21سنه

-8اإلنضباط والسرعه فى األداء
-2عالقة الموظف بزمالء العمل
-3حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفه:
إسم الموظف - :ماهر محمد أبو الغيط زاهر
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المجموعة النوعية :مجموعات مختلفه
الوظائف :كادر عام
الدرجة( :درجات مختلفة)
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة المشتريات والمخازن (أمين مخازن)
الوصف العام :يقوم بهذة الوظيفه عدد إثنان من الموظفين
اإلدارة :المشتريات والمخازن
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
-8يقوم أمين المخزن بإستالم األصناف المورده من الشركات المختلفه.
-2ويكون مشكل فى لجنه فحص األصناف قبل إستالمها نهائيا والقيام بوضعها
 -3فى أماكنها بالمخازن الخاصه بها.
-4يذهب أمين المخزن الى إدارة الجامعه إلستالم المطبوعات واألصناف
-5المطلوب صرفها من اإلداره العامه للمشتريات والمخازن بالجامعه
-6بموجب طلب وإذن صرف معتمد ومختوم من قبل الكليه
-7يقوم أمين المخزن بصرف جميع األصناف المطلوبه لجميع أقسام الكليه
-8العلميه واإلداريه بموجب إن صرف معتمد من مدير المخازن
-9يقوم أمين المخزن بإستالم صوره إذن اإلضافة من كاتب الشطب
-11يقوم أمين المخزن بإضافة األصناف الموجوده باذن اإلضافه بالسجالت الخاصه به
 -11يقوم أمين المخزن بخصم األصناف الموجوده بإذن الصرف من السجالت
-12ثم يقوم بفصل صور إذن الصرف ويتم توريدها على كل من مكاتب الشطب بعد أخذ صوره
-13ومراقب العهده باخذ صوره ويتم ارسال صوره الى إدارة المخزون السلعى
-14بالجامعه ويحتفظ أمين المخزن بأصل إذون الصرف لديه فى ملف خاص.
-15يقوم أمين المخزن بعمل المطابقه مع كاتب الشطب كل  3شهور
-16يتم جرد المخازن شهريا جرد فجائى من قبل مدير المخازن او من ينيبة
-17يقوم أمين المخزن بجرد سنوى مع اللجنه المشكله لذلك
-18يقوم أمين المخزن باإلشتراك فى عمل المقايسه السنويه
شروط شغل الوظيفه:
سنوات الخبره 5:سنوات
المؤهل العلمى :مؤهالت علميه مختلفه
تدريب خاص يذكر :دورات أمين مخازن بالجامعه وتنميه العمل بالمخازن
مقاييس األداء:
-8اإلنضباط والسرعه فى األداء
-2عالقة أمين المخزن بزمالء العمل
-3حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفه:
إسم الموظف - :سعيد أبو الدهب السيد محمد
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 عصمت رشاد ياسين الشايب أيمن غانم عبد هللا غانمالمجموعة النوعية :مجموعات مختلفه
الوظائف :كادر عام
الدرجة :االولى (درجات مختلفة)
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة المشتريات والمخازن (مراقب عهده)
اإلدارة :المشتريات والمخازن
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
-1يقوم الموظف بإستالم صوره إذن الصرف من أمين المخزن الرئيسى
 -2يقوم الموظف بإضافة األصناف الموجوده بإذن الصرف بالسجل الخاص به
 -3يقوم الموظف بمراقبة العهده الفرعيه الموجوده بالقسم العلمى الخاص به
 -4يقوم الموظف بعمل جرد مفاجئ على أمين العهده بالقسم العلمى
 -5يقوم الموظف بعمل الجرد السنوي وجرد العهد الشخصيه بجميع اقسام الكليه
 -6يقوم الموظف بالمطابقه الربع سنويه (كل  3شهور) مع أمين العهده باالقسام العلميه بالكليه
-8يقوم مراقب العهده بإمساك سجالت الثوابت بمبانى الكليه
 -9يقوم مراقب العهده بإمساك سجالت الهدايا
 -11يقوم مراقب العهده بإمساك سجالت السيارات والمركبات بالكليه
-11يقوم مراقب العهده بعمل أرباب العهد وإرسالها الى اإلستحقاقات للقيام بخصمها من ارباب العهد
-13يشترك مراقب العهده باللجان الخاصه تكهين جميع األصناف المراد تكمينها بالكليه
-15ثم يقوم بخصمها من السجالت الخاصه بها.
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهالت علميه مختلفه

سنوات الخبره :من  31-21سنه

مقاييس األداء:
-8اإلنضباط والسرعه فى األداء
-2عالقة الموظف بزمالء العمل
-3حسن السير والسلوك
بيانات شاغل الوظيفه:
إسم الموظف - :صبحي السيد سالم غنيم
 محمد مندوه محمد السيد -كاشف فتوح السيد كاشف
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المجموعة النوعية :تمويل ومحاسبة
الوظائف :كادر عام
الدرجة :ثالثه -ثانيه تخصصيه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون ماليه
الوصف العام :يحتاج الى عدد  8موظفين بالمشتريات
اإلدارة :إدارة المشتريات
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية:
-1يتسلم طلبات الشراء من جميع األقسام العلميه واإلداريه بالكليه.
-2يتم الحصول على عروض أسعار عن طرق الحاسب األلى.
 -3يتم إختيار العرض المناسب من حيث السعر والجوده بالحاسب.
-4يتم ترسية األصناف على الشركه وإرسال ذلك لها على االميل
-5الخاص بالشركة الراسى عليها
-6يتم إرسال أوامر التوريد للشركات عن طريق الفاكس
-7بعد عملية التوريد والفحص واإلستالم يتم إجراءات
-8إستخراج الشيكات المستحقه وإرسالها الى الشركات
-9المطلوب مستقبال عدد  2حاسب االى حديث للمشتريات
 ، -11عدد موظفين حديثى التخرج او خبره  3سنوات
 ،-11عدد  4موظفين ويكونوا خريجى بكالوريوس تجاره او حاسب االى
مقاييس األداء:
اإلنضباط -السرعه -عالقه الموظف بالزمالء -حسن السير والسلوك
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :بكالوريوس تجاره -حاسب آلى – دبلوم تجارة
سنوات الخبره 5 :سنوات
تدريب خاص يذكر :دورات حاسب االى I.C.D.L
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المجموعة النوعية :مجموعات مختلفه
الوظائف :كادر عام
الدرجة :رابعه -ثالثه -ثانيه -أولى
مسمي الوظيفة :كاتب شطب – مراقب عهده -أمين مخزن
الوصف العام :يلزم لهذه اإلداره عدد  11موظف درجات مختلفه
اإلدارة :المخازن
الرئيس المباشر :مدير المخازن
المهام الوظيفية:
-1يقوم بتسجيل جميع األصناف الموجوده بالسجالت والمخازن
-2على الحاسب األلى أوال
-3يقوم الموظف بإستالم الفواتير وتسجيلها على الحاسب األلى
 -4يقوم الموظف بإستالم إذن الصرف وتسجيله على الحاسب األلى
-5يتم تسجيل األصناف الموجوده بجميع االقسام العلميه
-6واالداريه على الحاسب األلى وتتم مراقبتها فى ذلك
-7الوقت بسهوله وسرعه .
-8تحتاج اإلداره الى عدد  3جهاز حاسب االى حديث
-9تتم عملية الجرد الشهرى والمطابقه الدوريه والجرد
-11السنوى عن طريق الحاسب األلى وتكون سريعه وسهله
-11كذلك المقايسه السنويه وجميع االعمال الخاصه بالمخازن عن طريق الحاسب
مقاييس األداء:
اإلنضباط -سرعه األداء -اتقان العمل على الحاسب -حسن السير والسلوك
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهل علمى مناسب
سنوات الخبره :من  5-3سنوات
تدريب خاص يذكر :دورات كمبيوترI.C.D.L -

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :تمويل ومحاسبة
الوظائف :كادر عام
الدرجة :الثالثة ـ الثانية التخصصية
مسمي الوظيفة :أخصائي شئون مالية
اإلدارة :المشتريات
الرئيس المباشر :مدير المشتريات
المهام الوظيفية:
 -1يتسلم طلبات الشراء مؤشر عليها بالموافقة
 -2يتم مخاطبة وزارة الصناعة اإلنتاج الحربي لألفادة عن إمكانية مداركة األصناف من اإلنتاج المحلي
 -3بعد ورود رد كل من الوزارتين يتم تحديد األصناف التي سيتم شراؤها من اإلنتاج المحلي والمستورد
 -4يتم مخاطبة اإلدارة العامة للميزانية  /اإلدارة الع امة للتخطيط مخاطبة أ .د  /وزير التعليم العالي للموافقة علي الشراء بعد تحديد
طريقة الشراء
 -5يتم إستالم موافقة السلطة المختصة علي الشراء
 -6يتم عرض مذكرة علي أ .د عميد الكلية للموافقة علي الشراء وتشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية واقتراح
التأمين المؤقت
 -7بعد إنجازاللجنه الفنية أعمالها يتم إعداد مذكرة إلضافة كراسات الشروط بمخزن الكلية
 -8يتم طرح عملية الشراء طبقا لطريقة الشراء التي تم تحديدها
 -9يتم نشر اإلعالن علي الموقع األلكتروني
 -11يتم إعداد مذكرة للشراء طبقا للطريقةالتي سيتم الشراء بموجبها وتعتمد من السلطة المختصة حسب مبلغ العملية
 -11يتم إخطار الموردين حسب طريقة الشراء إلعالن في الجريدة اليومية -خطابات بعلم الوصول )
 -12يتم فتح المظاريف الفنية ثم البث فيها ويتم اإلعتماد من السلطة المختصة
 -13يتم إعالن نتيجة البت في يوم اإلعالنات
 -14بعد المدة القانونية يتم فتح المظاريف المالية بعد إخطار الموردين المقبولين و المرفوضين فنيا
 -15البت في العروض المالية و الترسية
 -16إخطار الموردين القبولين ماليا بعد المدة القانونية
 -17يتم إرسال أوامر التوريد للتوريد في الموعد المحدد مع تسديد التأمين النهائي
 -18يخطر المخازن بصورة من أوامر التوريد لالستعالم بموجبها
 -19بعد الفحص واإلستالم
 -21ترسل المستندات إلي الحسابات إلستخراج الشيكات
مقاييس األداء:
اإلنضباط – السرعة – عالقة الموظف بالزمالء – حسن السير و السلوك
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهل علمى مناسب
سنوات الخبره :من  5-3سنوات
تدريب خاص يذكر :دورات كمبيوترI.C.D.L -

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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إدارة الموازنة والحسابات:
المجموعة النوعية :مجموعات مختلفة
الدرجــــة :االولى
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة الموازنة والحسابات
اإلدارة  :الموازنة والحسابات
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفيه :
الباب األول
ويختص باإلرتباط باإلعتمادات الوارده للكليه لصرف منها على األجور والمرتبات والمكافات ومكافأه التدريس والتدريب الصيفى والتربيه
العسكريه والمقايسه السنويه والحساب الختامى ومكافأه مشروع الموازنه ومكافأ ه اإلشراف والمناقشه للساده أعضاء هيئه التدريس ومكافأه
التصحيح ومكافأه اإلمتحانات الشفهيه والجهود غير العاديه للساده اإلداريين بالكليه ومركز التجارب والبحوث الزراعيه وصرف مكافأ ه
األساتذه المتفرغين والغير مفرغين
شروط شغل الوظيفه
الموهل العلمى  :مؤهالت علميه مختلفه

سنوات الخبرة  21 :ـ  31سنه

مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسميه
 2ـ عالفه الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :مجموعات مختلفة
الدرجــــة :االولى
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة الموازنة والحسابات
اإلدارة  :الموازنة والحسابات
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
الباب الثانى :
يختص بسماح البند لكل األقسام العلمية من األبحاث والخامات الالزمة لشراء الكيماويات والزجاجيات وشراء العدد واألدوات
والمعدات التعليمية السمعية والبصرية وصيانة اآلالت والمعدات واإلرتباط بالمبالغ الالزمة لشراء األدوات الكتابية واألحبار وعمل الصيانة
الالزمة لمبانى الكلية وترميمها واإلعتماد لشراء الكتب والمجالت الالزمة للكلية وسداد المستحقات الخاصة باإلنارة والتليفون والمستحقات
الخاصة بدورات التويفل والمؤتمرات والدورات التدريبية ومطالبات مركز المعلومات والتوثيق وشراء بوالص التأمين لسيارات الكلية ولزوم
التراخيص واإلنتقاالت الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

شروط شغل الوظيفة :
المؤهل العلمى  :مؤهالت علمية مختلفة
مقاييس األداء :
1
2
3

سنوات الخبرة :

 21ـ31

ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
ـ حسن السير والسلوك

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :مجموعات مختلفة
الدرجــــة :االولى
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة الموازنة والحسابات
اإلدارة  :الموازنة والحسابات
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة

المهام الوظيفية :
أمين الخزينة :
ويختص بإستالم الشيكات الواردة من الوحدة الحسابية بالكلية وصرفها من البنك لصرف مستحقات
السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى وعمال الكلية ومركز التجارب والبحوث الزراعية
وإستالم دفاتر النقدية ( 33ع.ح) للكلية ومركز التجارب ودفتر حافظة التوريد للبنك وتوريد
المتحصالت للبنك وإحضار علم الخبر الدال على ذلك للقيام بعمل
التسويات الالزمة
يتم عمل التسويات الالزمة بصورة قسائم التحصيل ( 33ع.ح) ويتم عمل استمارة  51ع .ح لكل حساب
على حدة وترسل الى الوحدة الحسابية
السلفة المستديمة
يتم عمل سلفة مستديمة للصراف بمبلغ  5111جنيه ويتم استعاضة السلفة كلما قاربت على االنتهاء
أو فى نهاية الشهر وتصرف للحاالت العاجلة فى حدود مبلغ  211جنيه بإيصال معتمد من إدارة الكلية
على أن تسوى خالل  48ساعة
شروط شغل الوظيفة :
المؤهل العلمى  :مؤهالت علمية مختلفة

سنوات الخبرة :

 21ـ31

مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :مجموعات مختلفة
الدرجــــة :متنوعة
مسمي الوظيفة :موظف بإدارة الموازنة والحسابات
اإلدارة  :الموازنة والحسابات
الرئيس المباشر :مدير اإلدارة
المهام الوظيفية :
بيع الطوابع تباع الطوابع لوضعهاعلى الشهادات وبيانات الحاله وذلك عن طريق قسم الخريجين
شروط شغل الوظيفه:
المؤهل العلمى :مؤهالت علميه مختلفه
سنوات الخبره 31-21سنة
مقاييس األداء :
 1ـ اإلنضباط واإللتزام بمواعيد العمل الرسمية
 2ـ عالقة الموظف بزمالء العمل
 3ـ حسن السير والسلوك

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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إدارة شئون العاملين:
المجموعة النوعية :مجموعة وظائف التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :الثالثة التخصصيه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين
اإلدارة :شئون العاملين
الرئيس المباشر :مدير إدارة شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .4تطبيق القوانين واللوائح فى مجال شئون العاملين
 .5نشر برامج التدريب فى مجال التنمبيه اإلداريه
 .6متابعة تنفيذ الترقيات والنقل والندب واإلعاره واألجازات وانهاء الخدمه
مقاييس األداء:
كميه العمل – مستوى الجوده واإلتقان – القدره على تنميه المهارات – القدره على تحمل المسئوليه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :مؤهل عالى مناسب
سنوات الخبرة :ثالث سنوات فى مجال العمل
تدريب خاص يذكر :برامج تدريبيه فى مجال العمل وفى الحاسب األلى

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :وظائف اإلحصاء والحاسبات اإللكترونيه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :الثالثة التخصصيه
الوصف العام.:القيام بعداد البيانات اإلحصائيه وأعمال الحاسبات اإللكترونيه
مسمي الوظيفة :مصمم برامج وبيانات إحصائيه
اإلدارة :شئون العاملين
الرئيس المباشر :مدير إدارة شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1إعداد البيانات اإلحصائيه الخاصه بالوحده
 -2تصميم البرامج الخاصه بالبيانات اإلحصائيه
مقاييس األداء:
كميه العمل – الدقه فى العمل – الجوده واإلتقان – سرعة األداء
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :بكالوريوس تجاره او حاسب الى
سنوات الخبرة :ثالث سنوات فى مجال العمل
تدريب خاص يذكر :إجتياز برامج تدريبيه فى مجال اإلحصاء والحاسب األلى

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :مجموعة الوظائف المكتبيه
الوظائف :المكتبيه
الدرجــــة :الرابعة المكتبيه
الوصف العام.:القيام بعداد البيانات اإلحصائيه وأعمال الحاسبات اإللكترونيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه
اإلدارة :شئون العاملين
الرئيس المباشر :مدير إدارة شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1القيد بالدفاتر والسجالت
 -2مزأولة أعمال الخدمه المختلفه
 – 3الكتابه على اآلله الكاتبه
 – 4الحفظ بالملفات
مقاييس األداء:
كميه العمل – الجوده واإلتقان – اإلنضباط – عالقات العمل
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:دبلوم تجاره
سنوات الخبرة  :خمس سنوات فى مجال العمل
تدريب خاص يذكر :إجتياز برامج تدريبيه فى مجال العمل والكبيوتر

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :المكتبة
الوظائف :كبير كتاب بدرجة (مدير عام) المكتبية
الدرجــــة :كبير كتاب بدرجة مدير عام
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :مصمم برامج وبيانات إحصائيه
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1القيام بأعمال األجازات الخاصة و الحج و العمرة رعاية طفل أجازات إعتيادية و تسليم العمل بعد العودة و إخطار الجهات المختصة
بذلك للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم
 -2إق اررات الذمة المالية الدورية
 – 3عمل استمارة األجازات المنصوص عليها قانون األربعة أشهر عند اإلحالة للمعاش
 – 4حصر باقي األجازات اإلعتيادية لسيادتهم لصرف بدل نقدي عنها
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :دبلوم معهد إعداد فنيين تجاريين
سنوات الخبرة  34 :سنه
تدريب خاص يذكر:
مقاييس األداء:
 -1إتقان العمل
 -2تحمل المسئولية
 -3اإلنضباط
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف :ناهد محمد أمين علي

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي
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المجموعة النوعية :تنميه ادارية
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام :القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 – 1إعداد عالوات أعضاء هيئة التدريس
 -2إعداد التسويات الخاصه بهيئه التدريس
 -3تكليف المعيدين
 -4اتخاذ إجراءات النقل لهيئة التدريس
 – 5اتخاذ إجراءات إنهاء خدمة هيئة التدريس
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة 33:سنه
المؤهل العلمي  :بكالوريوس كفاية انتاجية
تدريب خاص يذكر  :دوره فى مجال الشئون اإلداريه – دوره فى الحاسب األلى
مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل بأتقان ودقه
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :تنميه اداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1ترقيات أعضاء هيئة التدريس
 .2الحفظ بالملفات
 .3مكاتبات عامه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :بكالوريوس كفايه انتاجيه.
سنوات الخبرة 34:سنه
مقاييس األداء:
 .1اتقان العمل
 .2كميه العمل
 .3معاونه الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف  :يسرية لبيب رابح
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1إعداد البيانات االحصائيه لهيئة التدريس
 .2اتخاذ إجراءات تجنيد أعضاء هيئة التدريس
 .3انتداب اعضاء هيئة التدريس للخارج
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم تجارة
سنوات الخبرة 31:سنه
تدريب خاص يذكر :دورة كمبيوتر.
مقاييس األداء:
 .1سرعة واتقان العمل
 .2القدره على المتابعه
 .3تحمل المسئوليه
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف  :نادية السيد سليمان سليمان
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التخصصيه.
الوظائف :تمويل ومحاسبه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التمويل والمحاسبه
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1إعداد الردود على تقارير وتعقيبات الجهاز المركزى للمحاسبات
 .2تسجيل البيانات واالحصاءات على الكمبيوتر
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :
بكالوريوس كفايه انتاجيه
سنوات الخبرة 29:سنه
مقاييس األداء:
 .1سرعه فى اداء العمل .
 .2اتقان العمل
 .3مساعدة الزمالء
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :تنميه اداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :كبير أخصائيين بدرجه مدير عام
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :كبير أخصائيين بدرجه مدير عام
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1القيام بأعمال تحقيقات الخاصه بهيئة التدريس والعاملين بالكليه
 .2عمل إذون العقاب واالوامر التنفيذيه
 .3عمل إخطارات للساده العاملين بالتحقيقات
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :ليسانس حقوق

سنوات الخبرة 31:سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل
 .2اتقان العمل
 .3مساعدة الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف:امال عبد المقصود اسماعيل النادي
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف التعليم
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب.
الوصف العام .:القيام بأعمل تخصصيه فى مجال التعليم
مسمي الوظيفة :كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب بدرجه مدير عام
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 – 1إعداد البيانات االحصائيه للساده العاملين بالكليه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :بكالوريوس تجاره

سنوات الخبرة 28:سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة األداء فى العمل
 .2مساعدة الزمالء
 .3اتقان العمل
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف:أحمد عبد العال محمد عبد العال
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1االعمال الخاصه بمجموعة الوظائف التخصصيه من حيث التعيين والنقل والنقل والعالوات
 .2إعداد التقارير السنويه للمجموعه التخصصيه
 .3اعمال الوحده العالجيه
 .4الدورات التدريبيه

واألجازات

شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة 34:سنه
المؤهل العلمي :بكالوريوس كفايه انتاجيه
تدريب خاص يذكر:دوره تدريبيه على استخدام الحاسب األلى
مقاييس األداء:
 .1سرعة األداء
 .2اتقان العمل
 .3مساعده الزمالء
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1االعمال الخاصه بمجموعة الوظائف الفنيه من حيث التعيين والترقيه والنقل واألجازات والعالوات
 .2إعداد تقارير كفايه األداء للمجموعه الفنيه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :دبلوم معهد إعداد فنيين تجاريين.

سنوات الخبرة 33:سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة األداء.
 .2اتقان العمل
 .3مساعدة الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف  :دولت عبد القادر عبد الوهاب
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1القيام بأعمال عمال الكلية من حيث التعيين والنقل والعالوات والترقيات واألجازات الخاصه
 .2عمل تقارير كفايه األداء لعمال الكلية
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم تجارة

سنوات الخبرة  28:سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة األداء .
 .2اتنقان العمل
 .3مساعدة الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف:عبله محمد ابراهيم احمد
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :الفنيه .
الوظائف :الفنيه
الدرجــــة :األولى الفنية
الوصف العام .:القيام باعمال فنيه
مسمي الوظيفة :فنى تشغيل أول.
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1االعمال الخاصه بمجموعة الوظائف المكتبيه من حيث التعيين والنقل والترقيات والعالوات
 .2إعداد تقارير كفايه األداء للمجموعه المكتبيه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم صنايع

سنوات الخبرة 27:سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل.
 .2اتقان العمل
 .3مساعدة الزمالء
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1األجازات االعتيياديه والعارضه والمرضيه لموظفات الكلية
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :اإلعدادية

سنوات الخبرة  39 :سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل.
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعده الزمالء
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف :سمية فوزي محمد جوهر
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1األجازات اإلعتياديه والمرضيه والعارضه الخاصه بموظفى الكلية
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :بكالوريوس كفايه انتاجيه
تدريب خاص يذكر :دورة استخدام الحاسب األلى

سنوات الخبرة  32 :سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :االثانية المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه ثاني
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1تصوير جميع المستندات الخاصه بإدارة شئون العاملين وإدارة االستحقاقات
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :اإلعداديه

سنوات الخبرة 26 :سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1األجازات اإلعتياديه والعارضه والمرضيه لعمال الكلية
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم تجارة

سنوات الخبرة 28 :سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعدة الزمالء
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ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كاتب شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 .1األجازات اإلعتياديه العارضه والمرضيه الخاصه بموظفات الكليه
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي :دبلوم تجاره

سنوات الخبرة 28 :سنه

مقاييس األداء:
 .1سرعة اداء العمل
 .2المحافظه على متطلبات الوظيفه
 .3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1العالوات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 -2التسويات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 -3التعينات الخاصة بالمعيدين
 -4المعاشات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس
 -5النقل من الداخل للخارج
 -6النقل من الخارج للداخل
 -7رؤساء األقسام
 -8إبالغ االستحقاقات بجميع الق اررات الواردة من الجامعة
 -9إبالغ االستحقاقات بالذين بلغوا الربط الثابت أو توصيلهم للربط فى الميعاد تسجيل الق اررات بالسجالت الرسمية.
 -11ميزانية السادة أعضاء هيئة التدريس
 -11الكتابة علي اآللة الكاتبة واستخدام الكمبيوتر.
 -12اتخاذ إجراءات إنهاء خدمة هيئة التدريس.
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  33 :سنة
المؤهل العلمي  :بكالوريوس كفاية إنتاجية
تدريب خاص يذكر :دورة فى مجال الشئون اإلدارية – دورة فى استخدام الحاسب اآللي
مقاييس األداء:
 -1سرعة أداء العمل باتقان ودقة
 -2المحافظة علي متطلبات الوظيفة
 -3مساعدة الزمالء
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qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1الكتابة علي اآللة الكاتبة
 -2أمساك الملفات
 -3مجال الترقيات
 -4شهادات الخبرة
 -5إلي من يهمه األمر
 -6كل ما يوكل إلي
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:بكالوريوس كفاية إنتاجية  /شعبة تجارية

سنوات الخبرة  34 :سنة

مقاييس األداء:
 -1أداء العمل ومستواه
 -2القدرات اإلدارية والفنية
 -3المهارات السلوكية

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
المهام الوظيفية:
 -1إعداد جميع البيانات االحصائية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الداخل والخارج والتجنيد.
 -2انتداب أعضاء هيئة التدريس للخارج وتسجيلها بالسجالت
 -3استخدام الكمبيوتر
 -4الكتابة علي اآللة الكاتبة.
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :دورة كمبيوتر

سنوات الخبرة  31 :سنة

مقاييس األداء:
 -1سرعة وأتقان العمل
 -2القدرة علي المتابعة واالستفادة من التدريب
 -3تحمل المسئولية
بيانات شاغل الوظيفة:
إسم الموظف :ليلى فتحى مهدى محمد عبد الرحمن

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التخصصية
الوظائف .:تحويل ومحاسبة
الدرجــــة :األولى التخصصية
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصية فى مجال التحويل والمحاسبة
مسمي الوظيفة :أخصائي تحويل ومحاسبة
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1الردود علي تقارير الجهاز المركزي
 -2تسجيل البيانات واإلحصاءات علي الكمبيوتر
 -3الكتابة والمراسالت علي جهاز الكمبيوتر
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:بكالوريوس كفاية إنتاجة

سنوات الخبرة  29 :سنة

مقاييس األداء:
 -1سرعة فى أداء العمل
 -2أتقان العمل
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف التعليم
الوظائف.:تخصصية
الدرجــــة :كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصية فى مجال التعليم
مسمي الوظيفة :كبير أخصائيين شئون تعليم وطالب بدرجة مدير عام
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1كتابة البيانات االحصائية لكل موظف وعامل
 -2بيان عددي مفصل لكل موظف وعامل
 -3الرد علي مكاتبات الجامعة التي تتطلب فيها بيانات مفصلة للموظفين والعمال متضمنة (اإلسم -الوظيفة – الدرجة – تاريخها –
تاريخ التعيين – مكان العمل بالجهة..الخ)
 -4الرد علي مكاتبات المجلس األعلي للجامعات (مركز بحوث تطوير التعليم الجامعي) إدارة اإلحصاء الذي يطلب فيه سنويا عدد
إجمالي للموظفين والعمال.
 -5كتابة بيان بأسماء الموظفين والعمال إلدارة الموازنة وذلك إلرسالها للجامعة.
-6
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  28 :عام
المؤهل العلمي .:بكالوريوس تجارة  /محاسبة
تدريب خاص يذكر :اجتياز برامج تدريبيه فى مجال العمل والكبيوتر
مقاييس األداء:
سرعة األداء فى العمل
 -1اتقان العمل
 -2مساعدة الزمالء وحسن معاملتهم

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1كل ما يخص مجموعة الوظائف التخصصية من إستالم عمل وعالوات وتقارير سنوية واجازات ودورات تدريبية والمسابقات
واإلعالنات.
 -2أعمال الوحدة العالجية
 -3القيام بأعمال إجازات الموظفين نصف الوقت مقابل بعض األجر
 -4تسجيل الترقيات والعالوات التشجيعية بالسجالت الخاصة
 -5الرد علي المكاتبات الخاصة بالمجموعة التخصصية.
 -6القيام بكل ما يسند إلي من أعمال ومساعدة الزمالء
 -7عمل العالوات الدورية الخاصة بالمجموعة التخصصية.
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:بكالوريوس كفاية إنتاجية شعبة تجارية سنوات الخبرة  34 :سنة
تدريب خاص يذكر :دورة تدريبية فى استخدام الحاسب اآللي
مقاييس األداء:
 -1القدرة اإلدارية والفنية والقدرة علي تنمية المعلومات
 -2القدرة علي المبادرة واالبتكار وسرعة العمل
 -3المهارات السلوكية وعالقات العمل

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تسجيل كل ما يخص السادة الموظفين بالكلية
 -2األجازات الخاصة
 -3أنتدابات
 -4عمل العالوات الدورية
 -5عمل التقارير كفاية األداء
 -6بيانات إحصائية
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  33 :عام
المؤهل العلمي  :دبلوم معهد إعداد فنيين تجاري
تدريب خاص يذكر :اجتياز برامج تدريبيه فى مجال العمل والكبيوتر
مقاييس األداء:
 -1سرعة األداء
 -2اتقان العمل
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تسجل كل ما يخص السادة الموظفين بالكلية فى سجل األحوال
 -2األجازات الخاصة
 -3اإلنتدابات
 -4عمل العالوات الدورية وتسويات
 -5عمل التقارير كفاية األداء
 -6بيانات احصائية
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  33 :عام
المؤهل العلمي .:دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :دورة تدريبية فى مجال الشئون اإلدارية بالجامعة
مقاييس األداء:
 -1سرعة فى أداء العمل
 -2اتقان العمل بدقة
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبيه
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تسجيل كل ما يخص السادة عمال الكلية فى سجل األحوال
 -2األجازات الخاصة
 -3عمل العالوات الدورية
 -4عمل تقارير كفاية األداء
 -5بيانات احصائية
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  28 :عام
المؤهل العلمي .:دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :اجتياز برامج تدريبيه فى مجال العمل والكبيوتر
مقاييس األداء:
 -1سرعة األداء فى العمل
 -2اتقان العمل
 -3مساعدة الزمالء وحسن معاملتهم

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :الفنيه .
الوظائف :الفنيه
الدرجــــة :األولى الفنية
الوصف العام .:القيام باعمال فنيه
مسمي الوظيفة :فنى تشغيل أول.
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تسجيل كل ما يخص السادة الموظفين بالكلية
 -2األجازات الخاصة
 -3انتدابات
 -4عمل العالوات الدورية
 -5عمل التقارير كفاية األداء
 -6بيانات احصائئية
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  27 :عام
المؤهل العلمي .:دبلوم صنايع
تدريب خاص يذكر :اجتياز برامج تدريبيه فى مجال العمل والكبيوتر
مقاييس األداء:
 -1سرعة فى أداء العمل
 -2اتقان العمل
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:الكادر العام القيام بأعمال مكتبية
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تنظيم سجالت األجازات الخاصة بالموظفات وتسجيل يوميات الغياب
 -2تسجيل األجازات العارضة واألجازات االعتيادية وحفظها فى الملفات
 -3تسجيل األجازات المرضية بناءا علي طلب المظف للجهة الطبية بناء علي طلبه ومتابعة نتيجة الكشف الطبي علي الموظفات
وتسجيلها وحفظها بالملف
 -4متابعة ومراجعة األجازات يوميا وشهريا وعمل الالزم
 -5عمل المذكرات الشهرية واألوامر التنفيذية الخاصة بالموظفات.
 -6متابعة األجازات االعتيادية للموظفات والمتجاوزين رصيد األجازات العارضة واالعتيادية وعمل اإلجراءات الالزمة نحو الذين تم
بولغهم علي المعاش ومراجعة رصيد األجازات االعتيادية
 -7إخطار االستحقاقات لصرف بدل نقدي من رصيد األجازات االعتيادية بناءا علي مذكرة تقدم للسيد أ.د .عميد الكلية
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  39 :سنة
المؤهل العلمي .:اإلعدادية
مقاييس األداء:
 -1سرعة أداء العمل باتقان ودقة
 -2المحافظة علي متطلبات الوظيفة
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :التنميه اإلداريه
الوظائف :التخصصيه
الدرجــــة :األولى التخصصيه
الوصف العام .:القيام بأعمال تخصصيه فى مجال التنميه اإلداريه
مسمي الوظيفة :اخصائى شئون عاملين أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تنظيم سجالت األجازات وتسجيل يوميات الغياب يوميا الخاصة بالموظفين
 -2تسجيل األجازات العارضة واألجازات االعتيادية وحفظها بالملفات.
 -3تسجيل األجازات المرضية بناء لحالة الموظف للجهة الطبية بناء علي طلبه ومتابعة نتيجة الكشف الطبي وتسجيلها بالسجالت
وحفظها فى ملفه.
 -4متابعة ق اررات األمراض المزمنة للموظفين.
 -5مراجعة سجالت األجازات يوميا وشهريا وعمل الالزم نحوه
 -6عمل المذكرات الشهرية واألوامر التنفيذية الخاصة بالموظفين.
 -7متابعة األجازات الخاصة بالموظفين واألطباء والصيادلة بالوحدة العالجية.
 -8أرسال بيان شهري باألجازات للجنة الطبية.
 -9مراجعة أرصدة األجازات الخاصة بالموظفين المحالين علي المعاش واخطار االستحاقاقات برصيد األجازات لصرف بدل نقدي
 121يوميا بناء علي مذكرة تقدم للسيد ا.د .عميد الكلية.
 -11يتم اإلجراءات الالزمة بحفظ جميع األوراق الخاصة باألجازات فى الملفات.
شروط شغل الوظيفة:
سنوات الخبرة  32 :سنة
المؤهل العلمي .:بكالوريوس كافية إنتاجية
تدريب خاص يذكر :فى مجال الشئون اإلدارية دورة فى استخدام الحاسب اآللي
دمقاييس
-1
-2
-3

األداء:
سرعة أداء العمل باتقان ودقة
المحافظة علي متطلبات الوظيفة
مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :الثانية المكتبيه
الوصف العام .:القيام بأعمال مكتبية
مسمي الوظيفة :كتاب شئون مالية وادارية ثاني
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تصوير جميع المستندات الخاصة بقسم شئون العاملين
 -2تصوير جميع المستندات الخاصة بقسم االستحقاقات
 -3تصوير جميع المستندات التي تقدم إليه
 -4يقوم بأي أعمال تسند إليه من جميع األقسام اإلدارية
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:اإلعدادية
تدريب خاص يذكر :الشئون اإلدارية

سنوات الخبرة  26 :سنة

مقاييس األداء:
 -1سرعة أداء العمل بأتقان ودقة
 -2المحافظة علي متطلبات الوظيفة
 -3مساعدة الزمالء

جامعة الزقازيق – كلية الهندسة – مبنى العلوم األساسية  -الدور األول العلوي

ت 0020002002000 - 08000200010:فاكس0020002000210:

qaap_zag_eng@yahoo.com

وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:الكادر العام القيام بأعمال مكتبية
مسمي الوظيفة :كتاب شئون مالية وادارية أول
اإلدارة :شئون العاملين  -أجازات
المهام الوظيفية:
 -1تنظيم سجالت األجازات وتسجيل يوميات الغياب الخاصة بالعمال
 -2تسجيل األجازات العارضة واالعتادية وحفظها فى الملفات.
 -3تسجيل األجازات المرضية بناء علي إحالت العامل للجهة الطبية بناءا علي طلبه متابعة نتيجة الكشف الطبي وتسجيلها وحفظها
فى ملفه.
 -4متابعة العمال المطبق عليهم قرار األمراض المزمنة.
 -5مراجعة سجالت األجازات يوميا وشهريا وعمل الالزم نحوه.
 -6عمل المذكرات الشهرية واألوامر التنفيذية الخاصة بالعمال.
 -7مراجعة أرصدة األجازات الخاصة بالعمال المحاليين علي المعاش واخطار االستحقاقات برصيد األجازات االعتيادية لصرف بدل
نقدي  121يوما  ،بناء علي مذكرة تقدم للسيد ا.د .عميد الكلية
 -8حفظ األوراق الخاصة باألجازات فى الملفات.
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :الشئون اإلدارية

سنوات الخبرة  28 :سنة

مقاييس األداء:
 -1سرعة أداء العمل باتقان ودقة
 -2المحافظة علي متطلبات الوظيفة
 -3مساعدة الزمالء
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المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:الكادر العام القيام بأعمال مكتبية
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تنظيم سجالت األجازات وتسجيل يوميات الغياب الخاصة بالموظفات
 -2تسجيل األجازات العارضة واالعتيادية وحفظها بالملفات.
 -3تسجيل األجازات المرضية بناء علي احالت الموظفة للجهة الطبية بناء علي طلبها ومتابعة نتيجة الكشف الطبي وتسجيلها
بالسجالت وحفظها فى ملفها.
 -4متابعة الموظفات المطبق عليهم قرار األمراض المزمنة.
 -5مراجعة سجالت األجازات يوميا وشهريا وعمل الالزم نحوه.
 -6عمل المذكرات الشهرية واألوامر التنفيذية الخاصة بالموظفات
 -7مراجعة أرصدة األجازات الخاصة بالموظفات المحاليين علي المعاش
 -8واخطار االستحقاقات برصيد األجازات لصرف بدل نقدي  121يوما
 -9بناء علي مذكرة تقدم للسيد أ.د .عميد الكلية
 -11حفظ االوارق الخاصة باألجازات فى الملفات
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي  :دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :الشئون اإلدارية

سنوات الخبرة  28 :سنة

مقاييس األداء:
 -1سرعة أداء العمل باتقان ودقة
 -2المحافظة علي متطلبات الوظيفة
 -3مساعدة الزمالء
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المجموعة النوعية :وظائف مكتبيه
الوظائف.:مكتبية
الدرجــــة :األولى المكتبيه
الوصف العام .:الكادر العام القيام بأعمال مكتبية
مسمي الوظيفة :كبير شئون ماليه واداريه أول
اإلدارة :شئون العاملين
المهام الوظيفية:
 -1تنظيم سجالت األجازات وتسجيل يوميات الغياب الخاصة بالموظفات
 -2تسجيل األجازات العارضة واالعتيادية وحفظها بالملفات.
 -3تسجيل األجازات المرضية بناء علي احالت الموظفة للجهة الطبية بناء علي طلبها ومتابعة نتيجة الكشف الطبي وتسجيلها
بالسجالت وحفظها فى ملفها.
 -4متابعة الموظفات المطبق عليهم قرار األمراض المزمنة.
 -5مراجعة سجالت األجازات يوميا وشهريا وعمل الالزم نحوه.
 -6عمل المذكرات الشهرية واألوامر التنفيذية الخاصة بالموظفات
 -7مراجعة أرصدة األجازات الخاصة بالموظفات المحاليين علي المعاش
 -8واخطار االستحقاقات برصيد األجازات لصرف بدل نقدي  121يوما
 -9بناء علي مذكرة تقدم للسيد أ.د .عميد الكلية
 -11حفظ االوارق الخاصة باألجازات فى الملفات
شروط شغل الوظيفة:
المؤهل العلمي .:دبلوم تجاره
تدريب خاص يذكر :الشئون اإلدارية
مقاييس
.1
.2
.3

سنوات الخبرة  29 :سنة

األداء:
سرعة أداء العمل باتقان ودقة
المحافظة علي متطلبات الوظيفة
مساعدة الزمالء
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المهام الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس
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التوصيف الوظيفي
 -8مجلس الكلية
يوجد في أعلي الهيكل التنظيمي للكلية و يرأسه عميد الكلية و عضوية كل من :
 وكالء الكلية
 رؤساء األقسام العلمية
 األساتذة المتفرغين و الغير متفرغين بالكلية
 أستاذ مساعد و مدرس و يجري تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب األقدمية في كل فئة و اليحضر هؤالء األعضاء
االجتماعات مجلي الكلية عند النظر في شئون توظيف األساتذة و اليحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف
األساتذة المساعدين
 ممثل وحدة توكيد اجودة
 اعضاء من الخارج من ذو الخبرة في مجاالت العمل الصيدلي لمدة قابلة لتجديد بناء علي اقتراح مجلس الكلية و بموافقة
مجلس الجامعة

األختصاصات و المسئوليات :
يختص مجلس الكلية بالنظر في األمور التالية :
أوال  :مسائل التخطيط و التنسيق و التنظيم و المتابعة :
 رسم و اعداد و متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم و البحوث العلمية في الكلية و تنظيمها و تنسيقها بين االقسام العلمية
 إبداء الرأي في وضع االئحة التنفيذية للجامعة
 إعداد و إقرار اللوائح الداخلية للكلية
 مناقشة التقرير السنوي للكلية و تقرير األقسام و توصيات المؤتمارات العلمية للكلية و االقسام و وضع خطط للتعزيز و
التحسين
 تقيم نظم الدراسة و االمتحانات و البحث العلمي في الكلية ومراجعتها ووضع خطط للتحسين
 وضغ=ع خطط استكمال و إنشاء المباني و دعم المعامل و التجهيزات في الكلية
 إعداد خطط الكلية للبعثات و االجازات الدراسية و إفاد علي المنح األجنبية
 رسم األطارالعام لنظام للعمل في اقسام الكلية
 إقرار مقترحات لجنة تطوير المقررات
 تنظيم قبول الطالب في الكلية و تحديد أعدادهم و إجراءات التحويل من و إلي الكلية
 تنظيم الدروس العملية و النظرية و أعمال األمتحانات في الكلية
 إقرار المحتوي العلمي للبرامج و المقررات الدراسية في الكلية
 تنظيم الشئون اإلدارية و المالية في الكلية
 إعداد و إقرار الموازنة السنوية للكلية
 إعداد و متابعة تنفيذ الساياسات العامة للتعليم و البحوث في الكلية
 إعداد السياسات و الخطط الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للكلية
ثانيا  :المسائل التنفيذية :
 توزيع األعتمادات المالية علي االقسام
 قبول تحويل الطالب و نقل قيدهم من الكلية و إليها
 قيد الطالب للدراسات العليا و تسجيل رسائل الماجستير و الدكتوراه و تعيين لجان الحكم علي الرسائل و إلغاء القيد و
التسجيل
 توزيع الدروس و المحاضرات العملية و النظرية
 تحديد مواعيد األمتحان و اعتماد جدولة و توزيع أعماله و تشكيل لجانة و تحديد واجبات الممتحنين و اعتماد نتائج
االمتحانات بالكلية
 اقتراح منح الدراجات و الشهادات العلمية و الدبلومات من الكلية
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الترشيح للبعثات و المنح و االجازات الدارسية
اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية و نقلهم
الندب من الكلية و إليها
الترشيح للمهمات العلمية و االعارات
رعاية الشئون األجتماعية و الرياضية للطالب
اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات

ثالثا  :مسائل متفرقة :
 المسائل األخري التي يحيلها إلية مجالس الجامعة
 يشكل مجلس الكلية من بين أعضاء هيئة اتدريس بالكلية لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه و من
هذه اللجان :
 -2لجنة الدرسات العليا
 -1لجنة شئون الطالب
 -4لجنة العالقات الثقافية
 -3لجنة المختبرات و االجهزة العلمية
 -6لجنة خدمة المجتمع و تنمية البيئة
 -5لجنة المكتبات
* المسائل األخري التي يختص بها وفقا للقانون
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 -2عميد الكلية :
يصدر رئيس الجامعة قرار تعيين العميد من بين أساتذة الكلية العاملين ( مادة  )43و لك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة و يحق
القدم الوكالء بالكلية القيام بمهام العميد في حالة غيابة ألي سبب ( مادة )44
في حالة عدم وجود أساتذة في الكلية لرئيس الجامعة أن يندب أحد األساتذة المساعدين من ذات الكلية للقيام بعمل العميد و يجوز إقالة العميد
من العمادة قبل نهاية مدتها بق رار مسبب من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المختص و ذلك إذا اخل بواجباته الجامعية أو بمقتديات
مسئوليته الرئاسية بعد إجراء التحقيق الالزم

األختصاصات و المسئوليات :































األشراف علي العاملين باألدارة بالدرجات األدني و توجيههم و متابعة تنفيذهم لألعمال
األش راف علي رسم و إعداد و متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم و البحوث العلمية في الكلية و تنظيمها و تنسيقها بين
األقسام العلمية
األشراف علي إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفييذية للجامعة
األشراف علي إعداد و إقرار اللوائح الداخلية للكلية
األشراف علي مناقشة التقرير السنوي للكلية و تقارير األقسام و توصيات المؤتمارات العلمية للكلية و االقسام و ووضع
خطط للتعزيز و التحسين
األشراف علي تقييم نظم الدراسة و االمتحانات و البحث العلمي في الكلية و مراجعتها و وضع خطط للتحسين
األشراف علي وضع خطط إستكمال و إنشاء المباني و دعم المعامل و التجهيزات في الكلية
األشراف علي إعداد خطط الكلية للبعثات و االجازات الدراسية و االفادة علي المنح االجنبية
األشراف علي رسم االطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية
األشراف علي مقتراحات جنة تطوير المقررات
األشراف علي تنظيم قبول الطالب في الكلية و تحيديد أعدادهم و إجراءات التحويل من و إلي الكية
األشراف علي التنظيم الدروس العلمية و النظرية و أعمال االمتحانات في الكلية
األشراف علي المحتوي العلمي للبرامج و المقررات الدراسية في الكلية
األشراف علي تنظيم الشئون األدارية و المالية في الكلية
األشراف علي إعداد الموازنة السنوية للكلية
األشراف علي إعداد السياسات و الخطط الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للكلية
االشراف على توزيع االعتمادات الماليه
االشراف على قبول تحويل الطالب ونقل قيدهم من الكليه واليها
االشراف على قيد الطالب للدرسات العليا وتسجيل رسائل الماجيستر والدكتوراه وتعيين لجان الحكم عاى الرسائل والغاء
القيد والتسجيل
االشراف على توزيع الدروس والمحاضرات العلميه والنظريه
االشراف على تحديد مواعيداالمتحان واعتماد جدوله وتوزيع اعماله وتشكيل لجان وتحديد واجبات الممتحنين واعتماد
نتائج االمتحانات الكليه
االشراف على اقتراح منح الدرجات والشهادات العلميه والبلومات من الكليه
االشراف على الترشيح البحثات والمنح واالجازات الدرسيه
االشراف على اقتراح تعيين اعضاء هيئه التدريس فى الكليه ونقلهم
االشراف على الندب من الكليه واليها
االشراف على الترشيح للمهمات العلميه واالعرات
االشراف على رعايه الشئةن االجتماعيه والرياضيه لالطالب
االشراف على قبول التبرعات مع مراعه حكم الماده السابعه من قانون تنظيم الجامعات
المسائل االخرالتى يحيلها عليه مجلس الجامعه
المسائل االخرى التى يختص بها وفقا للقانون
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 يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكليه ويبلغ محاضر الجالسات الى رئيس الجامعه كما يبلغه القرارت خالل ثمانيه ايام
من تاريخ صدورهاويبلغ الهيئات والسلطات الجامعيه المختصه بالقرارت التى يجب ابلغها
 يقوم العميد بتصريف امور الكليه واداره شئونها العلميه واالداريه والماليه ويكون مسئوال عن تنفيذ القوانين واللوائح
الجامعيه وكذلك عن تنفيذ قرارت مجلس الكليه والمجلس االعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح
 يقدم العميد بعد العرض على مجلس الكليه تقرير الى رئيس الجامعه فى نهايه كل عام جامعى عن شئون الكليه العلميه
والتعليمه والماليه ويتتضمن هذا التقرير عرض الوجه النشاط فى الكليه ومستوى اداء العمل به وشئون الدراسه
واالمتحانات ونتائجها وبيان العقابات التى اعترضت التنفيذ وعرض المقتراحات التى تنطوى على الحلول المالئمه
 للعميد انا يدعو الى اجتماع مجالس االقسام واللجان المشكله فى الكليه او المعهد وفقا الحكام هذا القانون كما له ان يعرض
عليها مايراه من الموضوعات
 االشراف الفنى على لجنه الممتحنين
 االشراف االدارى على وكالء الكليه-رؤساء االقسام العلميه –امانه مجلس الكليه –امين الكليه –وحده توكيد الجودة
للكليه ثالثه وكالء يعاونون العميد فى اداره شئون الكليه ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه ويكون تعيين الوكيل من بين استاذه الكليه بقرار من
رئيس الجامعه بناء على ترشيح العميد وذلك لمده ثالث سنوات قابله للتجديد مرة واحده
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 -0وكيل الكلية لئشون تعليم الطالب
و يكون مختص بجميع االعمال الخاصة بشئون الدراسة و التعليم و الطالب بمرحلة البكالوريوس و يكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس
التعليم و الطالب بالجامعة

األختصتصات و المسئوليات

-1
-2
-1
-2

 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يختص بأمور الطالب و االمتحانات و التدريس
 إدارة الشئون الخاصة بالدارسة و التعليم بمرحلة البكالوريوس
 األشراف علي التدريب العملي للطالب
 دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس و االمتحانات من خارج الكلية تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية
 األشراف علي متابعة تدريس المقررات القانونية و التربية العسكرية في الكلية األشراف علي رعاية الشئون الرياضية و
االجتماعية و الثقافية و الفنية من خالل كونه رائدا التحاد الطالب
 األشراف علي شئون الطالب الوافدين بمرحلة البكالوريوس
 إعداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصة
 األشراف علي اللجان التالية
لجنة شئون الطالب
لجنة تطوير البرامج و المقررات
 األشراف علي األقسام األدارية التالية
قسم شئون تعليم الطالب
قسم رعاية الشباب
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 -0وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث :
يختص بشئون الدراسات العليا و البحوث و توثيق الروابط مع الكليات و المعاهد و المدارس و الهيئات المعنية بالبحث العلمي و يكون بحكم
وظيفته عضوا في مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

األختصاصات و المسئوليات :

-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4

 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يختص بشئون الدراسات العليا و البحوث
 إعداد خطة الدراسات العليا و البحوث العلمية للكلية بناء علي إقتراحات مجالس اآلقسام و اللجان المختصة و متابعة
تنفيذها
 األشراف علي شؤون النشر العلمي في الكلية و متابعة السياسه المرسومة في هذا الشأن
 األشراف علي تنظيم المؤتمرات و الندوات العلمية الخاصة بالقطاع و تولي شئون العالقات الثقافية و الداخلية و الخارجية
 إعداد ما يعرض في التقرير السنوي للكلية فيما يخصه بشئون الدرسات العليا و البحوث
 األشراف علي شئون المكتبة
 األشراف علي اللجان التالية
لجنة الدرسات العليا و البحوث
لجنة العالقات الثقافية
لجنة المكتبات
لجنة مراجاعة و تطوير و برامج و مقررات الدراسات العليا و البحوث
لجنة أخالقيات البحث العلمي
 األشراف علي االقسام االدارية و الوحدات التالية :
قسم الدراسات العليا و تدريب المعيدين
قسم العالقات الثقافية
المكتبة
وحدة تكنولوجيا المعلومات
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 -0وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه
يختص بشئون وخدمه وتنميه البيئه ويكون بحكم وظيفته عضوا فى مجلس خدمه المجتمع وتنميه البيئه بالجامعه

االختصاصات والمسؤليات :

 معاونه العميد فى اداره شئون الكليه فيما يختص خدمه المجتمع وتنميه البيئه
 اداره الشئون الخاصه بخدمه المجتمع فى اطار النطاق الجغرافى للكليه
 العمل على تنميه البيئه والحفاظ عليها
 العمل على تطوير المجتمع المحيط من خالل تطبيق االفكار اوالراى المبتكره
 االشراف على الجان التاليه
 -1لجنه شئون خدمه وتنميه البيئه
 -2لجنه السالمه والصحه المهنيه
*االشراف على الوحدات التاليه
-1وحدت اداره االزمات والكوارث
2وحده البحوث والتجارب الزراعية
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 -0رؤساء مجالس األقسام العلمية
*يتم تعيين رئيس مجلس القسم من بين اقدم ثالثة اساتذة ويكون تعيينه بقرار من مجلس الكليةبعد اخذ راى عميد الكلية وال يسرى ذلك فى
حالة وجود اقل من  3اساتذة اذا تكون الرئاسة القدمهم وفى حالة عدم وجود اساتذة يمكن ان يقوم بعمل رئيس القسم اقدم االساتذة
المساعدين
*فترة رئس القسم ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

االختصاصات والمسئوليات :






















رئاسة مجلس القسم
االشراف على الشئون العلمية واالدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا
الحكام القوانين واللوائح والقرارت المعمول بها
اقتراح الخطه التدريسية للدروس العلمية والنظرية وذك للعرض على مجلس القسم ومتابعة تنفيذها
اعداد مقتراحات الندب للتدريس من الكلية وذللك للعرض على مجلس القسم
متابعة تنفيذ قرارت وسياسة مجلس القسم والكلية
اقتراح خطة الدرسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم
االشراف على العاملين فى القسم ومراقبة اعمالهم
حفظ النظام داخل القسم وابالغ عميد الكلية بكل ما من شانه المساس بحسن سير العمل بالقسم
تقدم تقرير الى عميد الكلية فى نهاية كل عام جامعى حول شئون القسم العلمية والتعليمية واالدارية والمالية بعد اعتماد من
مجلس القسم
يدعو اعضاء مجلس القسم الى المؤتمر العلمى للقسم وعرض توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية
*المشاركة فى اللجان المتخصصة بالكلية
*تنفيذ قرارات مجلس القسم وابالغ العميد بمحاضر الجلسات والقرارات خالل ثالثة ايام من تاريخ صدورها
يعرض ريئس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشانه على مجلس الكلية
تنفيذ المهام الموكلة اليه والواردة فى خطة عمل الكلية والواردة فى التقرير الذاتى السنوى للكلية
االشتراك مع رؤساء االقسام االخرى بالكلية فى اعداد التقرير الذتى السنوى للكلية طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى
التشاور مع اعضاء هيئة التدريس واهيئة المعاونة لتطوير القسم علميا
متابعة اعداد توصيف وتقارير جميع المقرارات والبرامج الدراسية وتحديثها دوريا طبقا لمتطلبات نظام ادارة الجودة ومعايير
اعتماد مؤسسات التعليم العالى
اقتراح احتياجات القسم من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
المشاركة فى اعمال الكنترول طبقا السلوب العمل المتفق عليه فى الكلية
االشراف على تحديث وتطوير المعامل المختلفة بالقسم
متابعة اعمال الصيانه لالجهزة العلمية والمعامل وقاعات الدرس الخاصة بالقسم
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 -0مدير وحدة الجودة
يتولي المدير التنفيذي للوحدة تصريف أمورها و شئونها الفنية و االدارية  ،في إطار سياسات و قرارات مجلس إدارة الوحدة بأداء
تخصصاته الوظيفية و التي تشمل ما يلي :
 تشكيل اللهيكل التنظيمي و أألداري للوحدة  ،و أختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في مجال الجودة و تحديد
المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة
 العوة لالجتماعات الدورية و الطارئة لمججلس إدارة الجودة
 األجتماع دوريا بأعضاء الوحدة من هيئة التدريس و ألداريين
 األشراف الفني و االداري علي العاملين بالوحدة
 متابعة أداء العمل بالوحدة اتخاذ األجراءات الالزمة النتظامه و إنضباطه مع وضع أليات للتقويم الداخلي و الخارجي
 األجتماع دوريا مع رؤساء اللجان التنفيذية بوحدة الجودة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين يمثلوا أقسام الكلية في وحدة
ضمان الجودة لوضع االهداف المرحلية و مناقشة مدي تحقيقها
 مراجعة التقارير الدورية لرؤساء اللجان التنفيذية بالوحدة
 إلشراف علي تقديم الدعم الفني من الوحدة لالقسام الكلية في المراحل المختلفة من عملية التطوير و إنشاء نظام جودة داخلي و
كذلك متابعة أستمرارية في االداء حسب المعايير المتفق عليها
 األشراف علي حمالت التوعية بثقافة الجودة عليي مستوي الطالب و جميع العاملين ( أعضاء هيئة التدريس – الموظفيين
األداريين ) بالكلية
 حضور جلسات مجلس الكلية لعرض انشطة و انجازات وحدة ضمان الجودة
 المشاركة في المؤتمرات و الندوات و ورش العمل و الدورات التدريبية في مجال التطوير و ضمان الجودة
 إقتراح صرف المكافأت و الحوافز للعاملين بالوحدة و رفعها إلي السيد أ.د /عميد الكلية
 اقتراح مصادر تمويل غير تقليدية للوحدة يضمن العمل بالجودة و االعتماد
 تمثيل الوحدة أمام الغير
 تقديم تقارير دورية لمجالس األدارة عن تطوير العمل بالوحدة وفقا للمهام المنوط به
 و المشاكل و العقبات التي تواجهه
 المدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات لتيسير العمل التنفيذي بما في ذلك األتصال باالقسام العلمية و االدارية بالكلية  ،و
ذلك في إطار الصالحيات المفوض فيها من قبل عميد الكلية
يصدر عميد الكلية قرار بتعيين مدير تنفيذي لوحدة الجودة بالكلية ( عبد موافقة مجلس الكلية ) ممن لهم الخبرة و المؤهالت المناسبة لذلك لمدة
ثالث سنوات قابلة تتجديد مرة واحدة و يكون له – المدير التنفيذي – الحق في أختيار عضو من أعضاء هيئة التدريس معاونا له ( نائب المدير
التنفيذي
المؤهالت و متطلبات الوظيفة :
 يجب أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 يجب أن تتوافر له خبرة في مجال التطوير و ضمان الجودة و مشروعات الجودة بالتعليم العالي
 يفضل أن ال يشتغل أي منصب إداري بالكلية أو الجامعة عند تعيينه مديرا لوحدة الجودة
يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة كعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية
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 -1مدير عام الكلية

االختصاصات والمسئوليات :












االشراف والتنسيق بين ادارات الكلية والتقسيمات التنظيمية االدنى فى الهيكل التنظيمى
االشراف على تخطيط االعمال المالية واالدارية بالكلية واقتراح البرامج التنفيذية بها
االشراف على تطبيق اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة ومتابعة تنفيذها
االشراف على وضع خطط الشراء والتخزين لكافة االصناف والمطلوبة فى ضوء السياسة العامة للكلية والجامعة ومتابعة
تنفيذها
االشراف على اصدار القرارات التنظيمية للعمل ومتابعة تنفيذها
االشراف على تشكيل اللجان الفنية
متابعة النتائج االجمالية النشطة االقسام االدارية وتحديد الوسائل الخاصة بتطوير وتحسين اداء العمل
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة
االشتراك فى متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للكلية
اعداد الدرسات عن احتياجات الكلية من الموارد البشرية واالستغالل االمثل لها
القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة
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أسم الوظيفة  :عميد الكلية
الوصف العام و التبعية االدارية :
تقع هذه الوظيفة علي رأس الهيكل التنظيمي لكلية الهندسة جامعة الزقازيق
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي جميع األقسام العلمية و االدارية بالكلية
األختصاصات و المسئوليات :
 األشراف علي العاملين باألدارة بالدرجات األدني و توجيههم و متابعة تنفيذهم لألعمال
 األشراف علي رسم و إعداد و متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم و البحوث العلمية في الكلية و تنظيمها و تنسيقها بين
األقسام العلمية
 األشراف علي إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفييذية للجامعة
 األشراف علي إعداد و إقرار اللوائح الداخلية للكلية
 األشراف علي مناقشة التقرير السنوي للكلية و تقارير األقسام و توصيات المؤتمارات العلمية للكلية و االقسام و ووضع
خطط للتعزيز و التحسين
 األشراف علي تقييم نظم الدراسة و االمتحانات و البحث العلمي في الكلية و مراجعتها و وضع خطط للتحسين
 األشراف علي وضع خطط إستكمال و إنشاء المباني و دعم المعامل و التجهيزات في الكلية
 األشراف علي إعداد خطط الكلية للبعثات و االجازات الدراسية و االفادة علي المنح االجنبية
 األشراف علي رسم االطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية
 األشراف علي مقتراحات جنة تطوير المقررات
 األشراف علي تنظيم قبول الطالب في الكلية و تحيديد أعدادهم و إجراءات التحويل من و إلي الكية
 األشراف علي التنظيم الدروس العلمية و النظرية و أعمال االمتحانات في الكلية
 األشراف علي المحتوي العلمي للبرامج و المقررات الدراسية في الكلية
 األشراف علي تنظيم الشئون األدارية و المالية في الكلية
 األشراف علي إعداد الموازنة السنوية للكلية
 األشراف علي إعداد السياسات و الخطط الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للكلية
 االشراف على توزيع االعتمادات الماليه
 االشراف على قبول تحويل الطالب ونقل قيدهم من الكليه واليها
 االشراف على قيد الطالب للدرسات العليا وتسجيل رسائل الماجيستر والدكتوراه وتعيين لجان الحكم عاى الرسائل والغاء
القيد والتسجيل
 االشراف على توزيع الدروس والمحاضرات العلميه والنظريه
 االشراف على تحديد مواعيداالمتحان واعتماد جدوله وتوزيع اعماله وتشكيل لجان وتحديد واجبات الممتحنين واعتماد
نتائج االمتحانات الكليه
 االشراف على اقتراح منح الدرجات والشهادات العلميه والبلومات من الكليه
 االشراف على الترشيح البحثات والمنح واالجازات الدرسيه
 االشراف على اقتراح تعيين اعضاء هيئه التدريس فى الكليه ونقلهم
 االشراف على الندب من الكليه واليها
 االشراف على الترشيح للمهمات العلميه واالعرات
 االشراف على رعايه الشئةن االجتماعيه والرياضيه لالطالب
 االشراف على قبول التبرعات مع مراعه حكم الماده السابعه من قانون تنظيم الجامعات
 المسائل االخرالتى يحيلها عليه مجلس الجامعه
 المسائل االخرى التى يختص بها وفقا للقانون
 يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكليه ويبلغ محاضر الجالسات الى رئيس الجامعه كما يبلغه القرارت خالل ثمانيه ايام
من تاريخ صدورهاويبلغ الهيئات والسلطات الجامعيه المختصه بالقرارت التى يجب ابلغها
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 يقوم العميد بتصريف امور الكليه واداره شئونها العلميه واالداريه والماليه ويكون مسئوال عن تنفيذ القوانين واللوائح
الجامعيه وكذلك عن تنفيذ قرارت مجلس الكليه والمجلس االعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح
 يقدم العميد بعد العرض على مجلس الكليه تقرير الى رئيس الجامعه فى نهايه كل عام جامعى عن شئون الكليه العلميه
والتعليمه والماليه ويتتضمن هذا التقرير عرض الوجه النشاط فى الكليه ومستوى اداء العمل به وشئون الدراسه
واالمتحانات ونتائجها وبيان العقابات التى اعترضت التنفيذ وعرض المقتراحات التى تنطوى على الحلول المالئمه
 للعميد انا يدعو الى اجتماع مجالس االقسام واللجان المشكله فى الكليه او المعهد وفقا الحكام هذا القانون كما له ان يعرض
عليها مايراه من الموضوعات
 االشراف الفنى على لجنه المومتحنين
 االشراف االدارى على وكالء الكليه-رؤساء االقسام العلميه –امانه مجلس الكليه –امين الكليه –وحده توكيد الجودة
شروط شغل الوظيفة :
يصدر رئيس الجامعة قرار تعيين العميد من بين أساتذة الكلية العاملين ( مادة  )43و لك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة و
يحق القدم الوكالء بالكلية القيام بمهام العميد في حالة غيابة ألي سبب ( مادة )44
في حالة عدم وجود أساتذة في الكلية لرئيس الجامعة أن يندب أحد األساتذة المساعدين من ذات الكلية للقيام بعمل العميد
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أسم الوظيفة  :وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
الوصف العام و التبعية األدارية :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي قطاع شئون التعليم و الطالب و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

األختصتصات و المسئوليات

 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يختص بأمور الطالب و االمتحانات و التدريس
 إدارة الشئون الخاصة بالدارسة و التعليم بمرحلة البكالوريوس
 األشراف علي التدريب العملي للطالب
 دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس و االمتحانات من خارج الكلية تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية
 األشراف علي متابعة تدريس المقررات القانونية و التربية العسكرية في الكلية األشراف علي رعاية الشئون الرياضية و
االجتماعية و الثقافية و الفنية من خالل كونه رائدا التحاد الطالب
 األشراف علي شئون الطالب الوافدين بمرحلة البكالوريوس
 إعداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصة
 األشراف علي لجان شئون الطالب و تطوير البرامج و المقررات
 األشراف علي قسم شئون التعليم و الطالب و قسم رعاية الشباب
شروط شغل الوظيفة
تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد و ذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
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أسم الوظيفة  :وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي قطاع شئون التعليم و الطالب و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

األختصاصات و المسئوليات :

 معاونة العميد في إدارة شئون الكلية فيما يختص بشئون الدراسات العليا و البحوث
 إعداد خطة الدراسات العليا و البحوث العلمية للكلية بناء علي إقتراحات مجالس اآلقسام و اللجان المختصة و متابعة
تنفيذها
 األشراف علي شؤون النشر العلمي في الكلية و متابعة السياسه المرسومة في هذا الشأن
 األشراف علي تنظيم المؤتمرات و الندوات العلمية الخاصة بالقطاع و تولي شئون العالقات الثقافية و الداخلية و الخارجية
 إعداد ما يعرض في التقرير السنوي للكلية فيما يخصه بشئون الدرسات العليا و البحوث
 األشراف علي شئون المكتبة
 األشراف علي اللجان التالية
لجنة الدرسات العليا و البحوث
لجنة العالقات الثقافية
لجنة المكتبات
لجنة مراجاعة و تطوير و برامج و مقررات الدراسات العليا و البحوث
لجنة أخالقيات البحث العلمي
 األشراف علي االقسام االدارية و الوحدات التالية :
 .1قسم الدراسات العليا و تدريب المعيدين
 .2قسم العالقات الثقافية
 - 4وحدة تكنولوجيا المعلومات
 .3المكتبة
شروط شغل الوظيفة
تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد و ذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
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أسم الوظيفة  :وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه
الوصف العام و التبعية األدارية :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

االختصاصات والمسؤليات :

 معاونه العميد فى اداره شئون الكليه فيما يختص خدمه المجتمع وتنميه البيئه
 اداره الشئون الخاصه بخدمه المجتمع فى اطار النطاق الجغرافى للكليه
 العمل على تنميه البيئه والحفاظ عليها
 العمل على تطوير المجتمع المحيط من خالل تطبيق االفكار اوالراى المبتكره
 االشراف على الجان التاليه
 -3لجنه شئون خدمه وتنميه البيئه
 -4لجنه السالمه والصحه المهنيه
*االشراف على الوحدات التاليه
-1وحدت اداره االزمات والكوارث
2وحده البحوث والتجراب الصيليه المتقدمه
شروط شغل الوظيفة
تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناء علي ترشيح العميد و ذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
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أسم الوظيفة  :رئيس مجلس القسم العلمي :
الوصف العام و التبعية األدارية :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي أعمال القسم العلمي و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

االختصاصات والمسئوليات :

 رئاسة مجلس القسم
 االشراف على الشئون العلمية واالدارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا
الحكام القوانين واللوائح والقرارت المعمول بها
 اقتراح الخطه التدريسية للدروس العلمية والنظرية وذك للعرض على مجلس القسم ومتابعة تنفيذها
 اعداد مقتراحات الندب للتدريس من الكلية وذللك للعرض على مجلس القسم
 متابعة تنفيذ قرارت وسياسة مجلس القسم والكلية
 اقتراح خطة الدرسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم
 االشراف على العاملين فى القسم ومراقبة اعمالهم
 حفظ النظام داخل القسم وابالغ عميد الكلية بكل ما من شانه المساس بحسن سير العمل بالقسم
 تقدم تقرير الى عميد الكلية فى نهاية كل عام جامعى حول شئون القسم العلمية والتعليمية واالدارية والمالية بعد اعتماد من
مجلس القسم
 يدعو اعضاء مجلس القسم الى المؤتمر العلمى للقسم وعرض توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية
* المشاركة فى اللجان المتخصصة بالكلية
* تنفيذ قرارات مجلس القسم وابالغ العميد بمحاضر الجلسات والقرارات خالل ثالثة ايام من تاريخ صدورها
 يعرض ريئس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضة بشانه على مجلس الكلية
 تنفيذ المهام الموكلة اليه والواردة فى خطة عمل الكلية والواردة فى التقرير الذاتى السنوى للكلية
 االشتراك مع رؤساء االقسام االخرى بالكلية فى اعداد التقرير الذتى السنوى للكلية طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى
 التشاور مع اعضاء هيئة التدريس واهيئة المعاونة لتطوير القسم علميا
 متابعة اعداد توصيف وتقارير جميع المقرارات والبرامج الدراسية وتحديثها دوريا طبقا لمتطلبات نظام ادارة الجودة ومعايير
اعتماد مؤسسات التعليم العالى
 اقتراح احتياجات القسم من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 المشاركة فى اعمال الكنترول طبقا السلوب العمل المتفق عليه فى الكلية
 االشراف على تحديث وتطوير المعامل المختلفة بالقسم
 متابعة اعمال الصيانه لالجهزة العلمية والمعامل وقاعات الدرس الخاصة بالقسم
شروط شغل الوظيفة :
يتم تعيين رئيس مجلس القسم من بين اقدم ثالثة اساتذة ويكون تعيينه بقرار من مجلس الكليةبعد اخذ راى عميد الكلية وال يسرى ذلك فى
حالة وجود اقل من  3اساتذة اذا تكون الرئاسة القدمهم وفى حالة عدم وجود اساتذة يمكن ان يقوم بعمل رئيس القسم اقدم االساتذة
المساعدين
*فترة رئس القسم ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
أسم الوظيفة :مدير وحدة الجودة :
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي أعمال وحدة الجودة و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

الواجبات و المسئوليات :



تشكيل اللهيكل التنظيمي و أألداري للوحدة  ،و أختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في مجال الجودة و تحديد
المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة
العوة لالجتماعات الدورية و الطارئة لمججلس إدارة الجودة
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 األجتماع دوريا بأعضاء الوحدة من هيئة التدريس و ألداريين
 األشراف الفني و االداري علي العاملين بالوحدة
 متابعة أداء العمل بالوحدة اتخاذ األجراءات الالزمة النتظامه و إنضباطه مع وضع أليات للتقويم الداخلي و الخارجي
 األجتماع دوريا مع رؤساء اللجان التنفيذية بوحدة الجودة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين يمثلوا أقسام الكلية في وحدة
ضمان الجودة لوضع االهداف المرحلية و مناقشة مدي تحقيقها
 مراجعة التقارير الدورية لرؤساء اللجان التنفيذية بالوحدة
 اإشراف علي تقديم الدعم الفني من الوحدة لالقسام الكلية في المراحل المختلفة من عملية التطوير و إنشاء نظام جودة داخلي و
كذلك متابعة أستمرارية في االداء حسب المعايير المتفق عليها
 األشراف علي حمالت التوعية بثقافة الجودة عليي مستوي الطالب و جميع العاملين ( أعضاء هيئة التدريس – الموظفيين
األداريين ) بالكلية
 حضور جلسات مجلس الكلية لعرض انشطة و انجازات وحدة ضمان الجودة
 المشاركة في المؤتمرات و الندوات و ورش العمل و الدورات التدريبية في مجال التطوير و ضمان الجودة
 إقتراح صرف المكافأت و الحوافز للعاملين بالوحدة و رفعها إلي السيد أ.د /عميد الكلية
 اقتراح مصادر تمويل غير تقليدية للوحدة يضمن العمل بالجودة و االعتماد
 تمثيل الوحدة أمام الغير
 تقديم تقارير دورية لمجالس األدارة عن تطوير العمل بالوحدة وفقا للمهام المنوط به
 و المشاكل و العقبات التي تواجهه
 المدير التنفيذي للوحدة له كافة الصالحيات لتيسير العمل التنفيذي بما في ذلك األتصال باالقسام العلمية و االدارية بالكلية  ،و
ذلك في إطار الصالحيات المفوض فيها من قبل عميد الكلية
شروط شغل الوظيفة :
يصدر عميد الكلية قرار بتعيين مدير تنفيذي لوحدة الجودة بالكلية ( عبد موافقة مجلس الكلية ) ممن لهم الخبرة و المؤهالت المناسبة لذلك لمدة
ثالث سنوات قابلة تتجديد مرة واحدة و يكون له – المدير التنفيذي – الحق في أختيار عضو من أعضاء هيئة التدريس معاونا له ( نائب المدير
التنفيذي
المؤهالت و متطلبات الوظيفة :
 يجب أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 يجب أن تتوافر له خبرة في مجال التطوير و ضمان الجودة و مشروعات الجودة بالتعليم العالي
 يفضل أن ال يشتغل أي منصب إداري بالكلية أو الجامعة عند تعيينه مديرا لوحدة الجودة
 يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة كعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلية
أسم الوظيفة  :عضو هيئة التدريس ( أستاذ )
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شاغل الوظيفة باألشراف علي أعمال وحدة الجودة و يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

الواجبات و المسئوليات








األشراف علي اعداد المحاضرات النظرية و الدروس العملية في مواد التخصص و المواد األختيارية بما يتفق مع التطورات
العلمية في مجال التخصص و الئحة الكلية
األشراف علي المعاونون في المواد التي يقومون بتدريسها
تحديث خطة الدراسة بالمقررات الواردة بالالئحة
تقديم أس مقترحات لتحسين و تطوير العملية التعليمية
المشاركة في أعمال الكنترول
تنفيذ أي اعمال يتم التكليف بها من رئيس القسم
اعداد توصيف و تقارير جميع المقررات التي يقوم بتدريسها و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
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 األشتراك في اعداد التقرير الذاتي السنوي للكلية و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 اإشراف علي الرسائل العلمية لطالب الماجستير و الدكتوراه
 المشاركة في اللجان المختلفة في الكلية
 المشاركة في أ‘مال وحدة الجودة بالكلية
شروط شغل الوظيفة :
حاصل علي لقب االستاذية في تخصص القسم التابع له
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أسم الوظيفة  :عضو هيئة تدريس ( أستاذ مساعد )
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شاغل الوظيفة بالتدريس و االشراف علي طالب البكالويوس و الدرسات العليا يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

الواجبات و المسئوليات :

 األشراف علي اعداد المحاضرات النظرية و الدروس العملية في مواد التخصص و المواد األختيارية بما يتفق مع التطورات
العلمية في مجال التخصص و الئحة الكلية
 األشراف علي المعاونون في المواد التي يقومون بتدريسها
 تحديث خطة الدراسة بالمقررات الواردة بالالئحة
 تقديم أس مقترحات لتحسين و تطوير العملية التعليمية
 المشاركة في أعمال الكنترول
 تنفيذ أي اعمال يتم التكليف بها من رئيس القسم
 اعداد توصيف و تقارير جميع المقررات التي يقوم بتدريسها و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 األشتراك في اعداد التقرير الذاتي السنوي للكلية و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 اإشراف علي الرسائل العلمية لطالب الماجستير و الدكتوراه
 المشاركة في اللجان المختلفة في الكلية
 المشاركة في أ‘مال وحدة الجودة بالكلية
شروط شغل الوظيفة :
حاصل علي لقب أستاذ مساعد في تخصص القسم التابع له
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وحدة تقويم األداء وضمان الجودة

أسم الوظيفة  :عضو هيئة تدريس ( مدرس )
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شاغل الوظيفة بالتدريس و االشراف علي طالب البكالويوس و الدرسات العليا يخضع لالشراف المباشر من عميد الكلية

الواجبات و المسئوليات :

 األشراف علي اعداد المحاضرات النظرية و الدروس العملية في مواد التخصص و المواد األختيارية بما يتفق مع التطورات
العلمية في مجال التخصص و الئحة الكلية
 األشراف علي المعاونون في المواد التي يقومون بتدريسها
 تحديث خطة الدراسة بالمقررات الواردة بالالئحة
 تقديم أس مقترحات لتحسين و تطوير العملية التعليمية
 المشاركة في أعمال الكنترول
 تنفيذ أي اعمال يتم التكليف بها من رئيس القسم
 اعداد توصيف و تقارير جميع المقررات التي يقوم بتدريسها و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 األشتراك في اعداد التقرير الذاتي السنوي للكلية و ذلك طبقا لمعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي
 اإشراف علي الرسائل العلمية لطالب الماجستير و الدكتوراه
 المشاركة في اللجان المختلفة في الكلية
 المشاركة في أ‘مال وحدة الجودة بالكلية
شروط شغل الوظيفة :
حاصل علي الدكتوراه في تخصص القسم العلمي التابع له
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أسم الوظيفة  :هيئة معاونة ( مدرس مساعد )
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شغل الوظيفة بأداء مهام أكاديمية و ادارية يكلف بها و يخضع لالشراف المباشر من رئيس القسم العلمي

الواجبات و المسئوليات

 مهام اكاديمية :
 -1معاونة القائمين بتدريس المواد المقررة علي الطالب حسب الجدول الدراسي المقرر في العام الدراسي
 -2متابعة تجهيز المعامل مع أمناء المعامل طبقا للبرامج المحددة لكل مقرر دراسي و تحت إشراف استاذ المادة
 -3تقديم المقترحات العلمية لرئيس القسم
 -4المعاونة في االشراف علي التدريبات الميدانية للطالب
 -5القيام بأي أعمال أكاديمية أخري يكلف بها عميد الكلية أو رئيس القسم
 مهام إدارية
 -1القيام بأعمال المراقبة بالكنترول
 -2االشتراك في لجان المشتريات العلمية للكلية (كتب)...-
 -3القيام بأي أعمال إدارية أخري يكلف بها من عميد الكلية أو رئيس القسم
شروط شغل الوظيفة :
حاصل علي الماجستير في تخصص القسم العلمي التابع له
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أسم الوظيفة  :هيئة معاونة ( معيد )
الوصف العام و التبعية االدارية :
يختص شغل الوظيفة بأداء مهام أكاديمية و ادارية يكلف بها و يخضع لإلشراف المباشر من رئيس القسم العلمي

الواجبات و المسئوليات

 مهام اكاديمية :
 -6معاونة القائمين بتدريس المواد المقررة علي الطالب حسب الجدول الدراسي المقرر في العام الدراسي
 -4متابعة تجهيز المعامل مع أمناء المعامل طبقا للبرامج المحددة لكل مقرر دراسي و تحت إشراف استاذ المادة
 -8تقديم المقترحات العلمية لرئيس القسم
 -9المعاونة في االشراف علي التدريبات الميدانية للطالب
 -11القيام بأي أعمال أكاديمية أخري يكلف بها عميد الكلية أو رئيس القسم
 مهام إدارية
 -4القيام بأعمال المراقبة بالكنترول
 -5االشتراك في لجان المشتريات العلمية للكلية (كتب)...-
 -6القيام بأي أعمال إدارية أخري يكلف بها من عميد الكلية أو رئيس القسم
شروط شغل الوظيفة :
حاصل علي البكالوريوس و يحقق شروط التعيين حسب قرارت مجلس الكلية
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