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أوال: معاییر إختیار أمین الكلیة 
تم توزیع استبیان على جمیع مدیرى االدارات و االقسام االداریة بالكلیة  بھ معاییر استرشادیة 

الختیار أمین الكلیة و كان المطلوب منھم ترتیبھا حسب اھمیتھا من وجھ نظرھم. وقد تم تحلیل ھذا 
 األستبیان وترتیب المعاییر و اعتمادھا من مجلس الكلیة و ھى كاالتى:

 القدرة على حل المشكالت وإدارة االزمات بتفھم وھدوء .1
 القدرة على حسن إدارة الوقت .2
 التقدیر المعنوى .3
 االلتزام بمواعید الحضور واالنصراف .4
 السمعة الطیبة واألمانة وحسن الخلق .5
 المؤھل العلمى .6
 العدالة .7
 ضبط النفس .8
 سرعة إنجاز العمل .9

  حسن التعامل مع المرؤوسین .10
 التقدیر المادى عن طریق المكافأت .11
 حسن التعامل مع اإلدارات العلیا .12
 الشخصیة القیادیة .13
 حسن المظھر .14
 الجدیة والتفانى التقان العمل .15
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 حتليل رقمى ملعايري إختيار أمني الكلية
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ثانیا: معاییر إختیار مدیرى االدارات و االقسام االداریة 
تم توزیع استبیان على موظفى االدارات و االقسام االداریة بالكلیة  بھ معاییر استرشادیة 

الختیارالمدیر و كان المطلوب منھم ترتیبھا حسب اھمیتھا من وجھ نظرھم. وقد تم تحلیل ھذا 
األستبیان وترتیب المعاییر و اعتمادھا من مجلس الكلیة و ھى كاالتى: 

 التقدیر المادى عن طریق المكافأت .1
 القدرة على حل المشكالت وإدارة االزمات بتفھم وھدوء .2
 سرعھ انجاز العمل  .3
 المؤھل العلمى .4
 التقدیر المعنوى .5
 القدرة على حسن إدارة الوقت .6
 حسن التعامل مع المرؤوسین .7
 العدالة .8
 حسن التعامل مع اإلدارات العلیا  .9

 السمعة الطیبة واالمانة وحسن الخلق .10
 حسن المظھر .11
 الشخصیة القیادیة .12
 الجدیة والتفانى التقان العمل .13
 االلتزام بمواعید الحضور واالنصراف .14
 ضبط النفس .15
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 ختيار مديرى االدارات و االقسام االداريةحتليل رقمى إل
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 ا: معاییر تقییم االداء لموظفى االدارات و االقسام االداریةلثثا

تم توزیع استبیان على موظفى االدارات و االقسام االداریة بالكلیة  بھ معاییر استرشادیة لتقییم االداء 
و كان المطلوب منھم ترتیبھا حسب اھمیتھا من وجھ نظرھم. وقد تم تحلیل ھذا األستبیان وترتیب 

المعاییر و اعتمادھا من مجلس الكلیة و ھى كاالتى: 

 القدرة على حل المشكالت وادارة االزمات بتفھم وھدوء .1
 سرعة إنجاز العمل .2
  القرارذسرعة اتخا .3
 حسن التعامل مع الزمالء .4
 الدورات التدریبیة الحاصل علیھا .5
 العمل بروح الفریق .6
 سنوات الخبرة بالعمل .7
 االلتزام بمواعید الحضور واالنصراف .8
 حسن التعامل مع المنتفعین .9

 حسن التعامل مع الرؤساء. 10
 الھدوء فى التعامل. 11
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 حتليل رقمي ألستقصاء رأي مديري االداراتلتقييم االداء ملوظفي االدارات 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الوظائف : التنمیة االداریة     

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــیة                

 مكتب العمید مدیرأسم الوظیفة : 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بمكتب عمید الكلیة  
- تختص الوظیفة بدراسة وعرض الموضوعات التي ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات التي تصدر منھ  

* واجبات ومسؤلیات الوظیفة: 
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام لعمید الكلیة  

- اإلشراف علي العاملین بالمكتب 
- دراسة الموضوعات الواردة قبل عرضھا و إتخاذ اإلجاءات الالزمة لتنفیذ ما یؤشر بھ العمید 

- متابعة ما یتم بأقسام الكلیة بشأن ما أشار بھ العمید مع اإلشراف علي سجالت االعمال لھذه المتابعھ 
- تنظیم المقابالت الخاصة بالعمید 

- إعداد الموضوعات المطلوب عرضھا علي مجلس الكلیة  وعلي لجنة  الدراسات العلیا وتنسیق جداول 
االعمال وتوجیھ الدعوه والقیام بسكرتاریة اللجنة ومتابعة تنفیذ القرارات التي تتم في ھذا الشأن 

- القیام بكافة االتصاالت التلفیونیة الخاصة بالعمید 
- القیام بما یسند إلیة من أعمال أخري مماثلة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال 

العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
 الوظائف : القانون                                                            

                                                               الـــــــــدرجة: االولي 

أسم الوظیفة : مدیر إدارة التحقیقات بالكلیة  
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة  في الكلیة  
- تختص الوظیفة بإنجاز كافة أنواع االعمال القانونیة التي تخص الكلیة  

* واجبات ومسؤلیات الوظیفة: 
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ العام لعمید الكلیة كما یتبع مدیر عام الشئون القانونیة للكلیات من 

الناحیة الفنیة 
- اإلشراف علي العمل القانوني لألعضاء القانونیین العاملین معھ بالكلیة ولھ علیھم حق التوجیھ و 

المتابعة و االشراف  
- االشراف علي سالمة األداء و التطبیق القانوني بالكلیة الذي بھ. 

- االشراف علي سالمة اإلجراءات الخاصة بماجلس التأدیب االبتدائیة بالكلیة التابع لھ 
- االشراف علي سالمة السجل العام للعمل القانوني بالكلیة وكذا السجل الخاص بعمل االعضاء 

القانونیین بھا . 
- االشراف علي متابعة إعداد وتحضیر البیانات و االوراق الدعاوي التي تخص الكلیة أو  لموافاة اإلدارة 

القانونیة المختصة بمباشرة ھذه الدعاوي. 
- االشراف علي إعداد تقریر سنوي إحصائیى عن االعمال القانونیة بالكلیة وفقا لما یطلب منھ في ھذا 

الشأن ویتقدم بھ لمدیر عام الشئون القانونیة للكلیات و المعاھد وذلك في نھایة شھر دیسمبر من كل عام  
- القیام بما سیند إلیھ من أعمال أخري مماثلة 

* شروط شغل الوظیفة : 
 - لیسانس حقوق .

- القید أمام محكمة النقض لمدة سنتین أو القید أما محاكم االستئناف إنقضاء أربعة عشرة عام علي 
االشتغال بالمحاماه  

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الوظائف : الخدمات االجتماعیة 

الـــــــــدرجة: االولي                                                                            

أسم الوظیفة : مدیر إدارة رعایة الشباب بالكلیة 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بكافة  كلیات الجامعة   
- تختص الوظیفة بالشراف علي أعمال رعایة الشباب بالكلیة . 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ العام للسید االستاذ الدكتور/ وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب. 

- االشراف علي تنظیم البرامج الدراسیة إلعداد القادة االجتماعیة من الطالب بالكلیة  
- االشراف علي تنظیم أعمال االدارة في حدود السیاسة العامة المقررة و االشراف علیھا  

- إعداد التقاریر الفنیة باالشتراك مع االخصائیین الوجھ االنشطة الشھریة و السنویة  
- حضور إجتماعات لجنة النشاط االجتماعي و الثقافي و الفني بأتحاد الجامعة ومعاونة أعضائھا علي 

تحقیق أعراضھا  
- االشتراك في وضع المبادئ العامة لنشاط الطالب في المجال الریاضي بحیث یتفق مع اتجاھات الجامعة 

و السیاسة العامة للدولة  
- االشراف علي تنظیم وتنفیذ المسابقات و المھرجانات الثقافیة و إصدار النشرات . 

- االشراف علي المدربین المنتدبین من الخارج  
- القیام بما یسند إلیة من أعمال أخري مماثلة . 

* شروط شغل الوظیفة : 
مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
 تنمیة إداریة الوظائف :    

الـــــــــدرجة: االولي                                                                            

أسم الوظیفة : أمین الكلیة  
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیة. 
- تختص الوظیفة باالشراف علي النواحي المالیة و االداریة بالكلیة. 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ العام لعمید الكلیة. 

- االشتراك في تخطیط االعمال المالیة و االداریة و إقتراح وضع البرنامج التنفیذي لھا  
- إصدار التعلیمات الموضحة لسیاسة العمل و المنفذ لكافة القرارات و التي تنظم سیر العمل طبقا 

للقوانین و اللوائح و القرارات  
- عقد االجتماعات الدوریة مع الرؤساء و المسؤلین في االدارة و مناقشة خطوات العمل ومشكالتھ و 

العمل علي تسجیلھا . 
- مباشرة السلطات المالیة و اإلداریة في حدود القرارات المنظمة لذلك . 

- االشتراك في عضویة اللجان االداریة و المالیة أو رئاستھا في حدود القوانین و القرارات المنظمة 
لذلك. 

- دراسة تقاریر العمل بالتقسیمات التي تتبعھا للوقوف علي مدي نشاط كل منھا و إبداء المالحظات و 
التوجیھ بشأنھا. 

- توجیھ المرؤسین في بحث الموضوعات ذات االھمیة الخاصة  
- إبداء الرأي في االعتمادات االئتمانیة و التجاوزات و الصرف علي المیزانیات السابقة و المراقبة 

القانونیة وصدور إجراءات الصرف و االرتباطات و متابعة وتطبیق االنظمة و اللوائح المخزنیة. 
- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة. 

* شروط شغل الوظیفة : 
مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الوظائف : التنمیة االداریة                                                                            

                                                                                         الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة              

 مكتب وكیل الكلیة  مدیرأسم الوظیفة : 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بمكتب الوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب – لشئون الدراسات العلیا و البحوث 

لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  
- تختص الوظیفة بدراسة وعرض الموضوعات التي ترد للمكتب ومتابعة الموضوعات التي تصدر منھ. 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة  

- اإلشراف علي العاملین  بالمكتب. 
- دراسة الموضوعات الواردة قبل عرضھا و إتخاذ االجراءات الالزمة لتنفیذ ما یؤشر بھ الوكیل 

- القیام بالدراسات و البحوث التي یري الوكیل تكلیفھ بھا . 
- االشراف علي أعمال الصادر و الوارد و الحفظ بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالوكیل  

- الشراف علي اعمال النسخ و التحریرات الالزمة . 
- تنظیم مقابالت الوكیل . 

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة . 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
                                                          الوظائف : التعلیم 

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة 

بالكلیة والطالب أسم الوظیفة : رئیس قسم شئون التعلیم 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیة من مستوي إدارة . 
- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال قسم شئون التعلیم . 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب . 

- مراجعة االعمال التي تعرض من العاملین و التأكد من تطبیق اللوائح و القرارت . 
- عرض الموضوعات التي تحتاج إلي  إعتماد من السلطات المختصة. 

- إعتماد الشھادات الخاصة بالنموذج و إثبات القید للطالب. 
- االشتراك في اللجان التي یندب لھا. 

- إبداء الرأي في الموضوعات التعلیمیة في ضوء القوانین و اللوائح و التعلیمات . 
- تلقي القرارات و المنشورات الخاصة بشئون الطالب التخاذ ما یلزم لعرضھا علي الجھات المختصة و 

إبالغھا للعاملین بالقطاع التعلیمي بھا ومتابعة تنفیذھا . 
- متابعة الرد علي الطلبات الخاصة بأي بیانات إحصائیة تتعلق بالطالب. 

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة . 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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  المجموعة النوعیة:التخصصیة       
الوظائف: التعلیم    
الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة   

أسم الوظیفة : رئیس قسم الوسائل التعلیمیة بالكلیة 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیة. 
- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال إعداد و إستخدام وصیانة األجھزه و الوسائل التعلیمیة  

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب  . 

- االشراف علي العاملین بالقسم وتوجیھھم.  
- اإلشراف علي صیانة وإصالح االجھزة و الوسائل التعلیمیة. 

- االشراف علي إعداد الوسائل التعلیمیة لالستعمال في االماكن المخصصة للدراسة. 
- االشراف علي إعداد الشرائح و االفالم للدراسة و الرسوم الخاصة بالوسائل التعلیمیة  

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة  
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
            الوظائف: التمویل والمحاسبة

الـــــــــدرجة: الثانــــــــــــــــیة 

اسم الوظیفة : رئیس قسم الموازنة و الحسابات 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیة من مستوي إدارة  . 
- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال الموازنة و الحسابات بالكلیة  

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة. 

- االشراف علي تلقي البیانات الدوریة عن االرتباطات وحالھ الصرف.  
- بحث طلبات التجاوز و االعتمادات االضافیة. 

- االشراف علي إمساك سجالت االرتباطات لبنود االعتمادات الخاصة للباب االول و الثاني و الثالث ، 
وقید المبالغ المنصرفة و التأشیرات بسماح البند علي إستمارات الصرف في الحدود المعتمدة بموازنة 

الكلیة  االشراف علي مراجعة كافة مستندات صرف البابین االول و الثاني مراجعة كاملة من ناحیة 
سالمة االجراءات  

- االشراف علي تحصیل االیرادات وقسائم المتحصالت ، و إیصاالت االیداع بالبنك المختص ومراجعة 
االستمارات التي تقدم عن مكافأت التدریس علي مدار السنة و إحتساب المبالغ المستحقة في ضوء 

الالئحة التنفیذیھ لقانون تنظیم الجامعات. 
- مراجعة االستمارات التي تقدم من االقسام عن الدروس الزائدة عن النصاب. 

- االشراف علي عملیة أمساك السجالت الحسابیة و القید فیھا من واقع استمارات الصرف و التسویات. 
- متابعة إعداد االستمارات التي تقدم عن مكافأة االشراف ومناقشة الرسائل العلمیة. 

- متابعة إعداد االستمارات التي تقدم عن مكافأة التصحیح الخاصة باالمتحانات علي مدار السنة  
- مراجعة الحسابات الشھریة و الربع سنویة و الختامیة في ضوء ما تقضي بھ اللوائح و التعلیمات 

المالیة. 
- االشراف علي صرف الفواتیر المقدمة عن االعالنات الخاصة بالكلیة مثل قبول دفعات جدیدة من 

الطالب  
- مراجعة مستندات االستعاضة لسلفة الكلیة/  المستدیمة و إجراء الجرد المفاجئ و السنوي للخزینة. 

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال إخري مماثلة. 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیف 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الوظائف: التمویل والمحاسبة   
 الـــــــــدرجة: الثانــــــــــــــــیة   

  التعاقداتأسم الوظیفة : رئیس قسم 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة  . 

- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال المشتریات و المخازن بالكلیة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة. 
- االشراف علي إعداد المقایسة السنویة الحتیاجات الكلیة علي مدار السنة المالیة وتنفیذ عملیات 

الشراء. 
- االشراف علي امساك السجالت للقیود و االرتباطات و أسماء التجار المحلیین وتحریر مستندات 

الصرف و إرسالھا لجھات االختصاص . 
- متابعة صیانة االت التصویر و أجھز التكییف و الحاسب االلي و التلیفونات ....الخ 

- االشراف علي إجراء الجرد السنوي في نھایة العام المالي و إرسالھ لوزارة المالیة و إدارة المشتریات 
بالجامعة. 

- متابعة القیام بالتخلیص الجمركي علي الرسائل الواردة من الخارج للكلیة. 
- متابعة إستالم االصناف المشتراة و المستوردة وتولي إجراءات فحصھا و إضافتھا للعھدة و الصرف 

منھا. 
 ع.ح) و القید فیھا وحفظ االوراق و الدفاتر 118- االشراف علي أمساك دفاتر العھد بمخازن الكلیة /  (

ذات القیمة. 
- االشراف علي قید ما یرد من االقسام من كشوف الفاقد و المكسور و المقید علي طالب كل فرقة في 

نھایة كل عام ، ومراقبة تحصیل القیمة قبل إخالء طرف الخریج . 
- االشراف علي إجراء التكھین وبیع االصناف المستغني عنھا و االشتراك في لجان الجرد الدوري و 

السنوي . 
- االشراف علي إجراء قید االصناف المنصرفة من المخازن بصفة عھدة فرعیة أو شخصیة و إتمام 

إجراءات قید نقل العھده. 
- االشراف أمساك سجل بأسماء أرباب العھد و إبالغ الجھات المختصة بخصم قیمة الضمان و االخطار 

بأي تغییر یطرأ ھلیة  
- االشراف علي إتخاذ االجراءات الالزمة بتجمیع أوراق الدشت و إبالغ الجامعة بھا. 

- القیام بما یسند إلیة من أعمال أخري مماثلة . 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

 .- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة
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             المجموعة النوعیة:التخصصیة
الوظائف: التنمیة االداریة                                                  

الـــــــــدرجة: الثانــــــــــــــــیة   

- كادر عام  الموارد البشریةاسم الوظیفة : رئیس قسم 
بالكلیة (العاملین) 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة  . 

- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال شئون االفراد بالكلیة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة. 
- االشراف علي إجراءات التعیین و إعادة التعیین ونھایة الخدمة وتقاریر كفایة االداء للعاملین بالكلیة  

- االشراف علي إجراءات تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وترقیتھم و القیام بجمیع أعمال 
التأمین و المعاشات الخاصة بالعاملین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیة. 

- متابعة إصدار قرارات الجزاءات و تنفیذ االحكام التأدیبیة علي العاملین و إخطار الجھات المختصھ 
بالترقیات و العالوات و االستحقاقات التخاذ االجراءات الخاصة بھا. 

- إعداد كشوف المرتبات و المكافأت و االجور االضافیة ألعضاء ھیئة التدریس و العاملین بالكلیة  
- االشراف علي إجراءات منح العالوات الدوریة و العالوات الخاصة و االضافیة و العالوات التشجیعیة . 
- االشراف علي إعداد و تنفیذ قرارات النقل و الندب و االجازات الخاصة ........الخ ، للعاملین و أعضاء 

ھیئة التدریس طبقا للقواعد و التعلیمات المتعلقة بھا. 
- متابعة إنھاء خدمة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ، وذلك باالستقالة أو االنقطاع عن العمل. 

- إتخاذ إجراءات إعتماد قرارات اللجنة الطبیة العلیا الخاصة بعالج أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم 
داخل البالد وخارجھا. 

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري. 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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             المجموعة النوعیة:التخصصیة

الوظائف: التنمیة االداریة                                                  
الـــــــــدرجة: الثانــــــــــــــــیة   

( كادر خاص )  إعضاء ھیئة التدریساسم الوظیفة : رئیس قسم شئون 
بالكلیة (أعضاء ھیئة التدیس والھیئة المعاونة) 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة  . 

- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال شئون االفراد بالكلیة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة. 
- االشراف علي إجراءات التعیین و إعادة التعیین ونھایة الخدمة وتقاریر كفایة االداء للعاملین بالكلیة  

- االشراف علي إجراءات تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وترقیتھم و القیام بجمیع أعمال 
التأمین و المعاشات الخاصة بالعاملین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیة. 

- متابعة إصدار قرارات الجزاءات و تنفیذ االحكام التأدیبیة علي العاملین و إخطار الجھات المختصھ 
بالترقیات و العالوات و االستحقاقات التخاذ االجراءات الخاصة بھا. 

- إعداد كشوف المرتبات و المكافأت و االجور االضافیة ألعضاء ھیئة التدریس و العاملین بالكلیة  
- االشراف علي إجراءات منح العالوات الدوریة و العالوات الخاصة و االضافیة و العالوات التشجیعیة . 
- االشراف علي إعداد و تنفیذ قرارات النقل و الندب و االجازات الخاصة ........الخ ، للعاملین و أعضاء 

ھیئة التدریس طبقا للقواعد و التعلیمات المتعلقة بھا. 
- متابعة إنھاء خدمة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ، وذلك باالستقالة أو االنقطاع عن العمل. 

- إتخاذ إجراءات إعتماد قرارات اللجنة الطبیة العلیا الخاصة بعالج أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم 
داخل البالد وخارجھا. 

- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري. 
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
                                                                           الوظائف: التنمیة االداریة 

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة 

أسم الوظیفة : رئیس قسم الشئون االدرایة الكلیة 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة  . 
- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال الشئون االدریة  بالكلیة  

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة. 

- یختص شاغل ھذه الوظیفة باالشراف علي كافة االعمال االداریة . 
- االشراف علي أعمال التسجیل و الوثائق و القید و الحفظ. 

- االشراف علي تطبیق الئحة المحفوظات من ناحیة االطالع علي محتویات الغرفة و الفرز السنوي 
للمحفوظات المستغني عنھا و التصرف فیھا. 

- االشراف علي دفاتر الحضور و االنصراف للعاملین بالكلیة  
- االشراف علي تشغیل عمال الخدمات المعاونة. 
- االشراف علي كافة أعمال الصیانة و التشغیل . 

- االشراف علي كافة أعمال الحركة و النقل بالكلیة من ( سیارات وموتوسیكالتو تلیفونات) 
- التحقق من االستخدام االمثل للمیاه والكھرباء ووضع خطط ترشید االستھالك منھا. 

- وضع تقاریر المتابعة عن االعمال الجاریة ( مباني – صیانة – ترمیمات ) تمھیدا لعرضھا علي لجنة 
المنشأت بالجامعة . 

- االشراف علي تصمیم اللوحات االرشادیة بما یحقق االحتیاجات التي یتطلبھا العمل ، وكذلك إستغالل 
اللوحات االرشادیة إلرشاد المترددین علي الكلیة /    

- اإلشراف علي تنسیق و نظافة الحدائق بالكلیة. 
- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة . 

* شروط شغل الوظیفة : 
مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
                                                                           الوظائف: التنمیة االداریة 

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة 

اسم الوظیفة : رئیس قسم شئون أمانة مجلس الكلیة  
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة  . 
- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال إعداد و عرض ومتابعة الموضوعات المطروحة علي مجلس 

الكلیة   
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام ألمین الكلیة . 
- االشراف علي دراسة الموضوعات المطلوب عرضھا علي مجلس الكلیةمن لجان  

 شئون التعلیم والطالب- خدمة المجتمع وتنمیة البیئة) ومجالس االقسام -( الدراسات العلیا و البحوث 
- عرض مقترحات مجالس االقسام و اللجان الفنیة الثالث في صورة موضوعات جدول أعمال علي 

المجلس . 
- متابعة تدوین المناقشات التي تدور في المجلس إلعدادھا في صورة قرارات و إعتمادھا من أمین 

المجلس ثم عمید الكلیة   
- االشراف علي إبالغ إداراات الكلیة المختلفة بالموضوعات التي عرضت و القرارات التي أقرھا 

المجلس تمھیدا الرسالھا الي إدارة الجامعة لعرضھا علي مجلس الجامعة و المجالس المنبثقة عنة. 
- القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة. 

* شروط شغل الوظیفة : 
مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
                                                                           الوظائف: التعلیم 

 ة                                                                           الـــــــــدرجة: الثاني

اسم الوظیفة :رئیس قسم شئون الدراسات العلیا و البحوث بالكلیة 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة . 

- تختص الوظیفة بالشراف علي أعمال شئون الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث  . 
- االشراف علي العاملین بالقسم. 

- تلقي البحوث العلمیة من الھیئات المختلفة وعرضھا علي لجنة البحوث. 
- وضع نظم متكاملة لشئون القبول و التسجیل و االمتحانات و النماذج و السجالت الالزمة لذلك و 

االشراف علي تنفیذ إعداد خطة الدراسات العلیا و البحوث. 
- عرض المشكالت و الموضوعات الخاصة بالدراسات العیا و البحوث علي وكیل الكلیة لشئون 

الدراسات العلیات و البحوث. 
- إتخاذ إجراءات إعتماد تشكیل لجان المناقشة. 

- متابعة إتخاذ االجراءات الالزمة لقبول وتسجیل الطالب الوافدین بالدراسات العلیا. 
- متابعة االجراءات الخاصة بمنح الدرجات العلمیة العلیا ( دبلوم – ماجستیر- دكتوراه). 

- إعتماد الشھادات التي یطلبھا الخریجون لتقدیمھا الي مختلف الجھات. 
- االشراف علي توزیع میزانیة البحوث العلمیة . 

- االشراف علي إعداد الخطط البحثیة علي مستوي الكلیة تنفیذا لسیاسة الجامعة في مجال البحوث. 
- االشراف علي تنفیذ سیاسة الجامعة بالنسبة لالتصال البحثي بمؤسسات االقتصاد القومي لالستفادة من 

االمكانیات البحثیة بالكلیة. 
- متابعة توفیر االمكانیات البحثیة بالكلیة لتحقیق سیاسة الجامعة بتشجیع االنتاج البحثي علي جمیع 

المستویات. 
 - متابعة تلبیة إحتیاجات مؤسسات االقتصاد القومي من الخدمات البحثیة التي تقدمھا الكلیة 

 - القیام بما یسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة.
* شروط شغل الوظیفة : 

مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
الوظائف: التعلیم                                                                            
الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة               

 مدیر قسم العالقات العامةاسم الوظیفة :
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة . 
 والمؤتمرات التسویق والجودة- تختص الوظیفة بالشراف علي أعمال 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
.  الجمھور اھتمام إلثارة سھلة بلغة تقدمھا التي الخدمة طبیعة وشرح بالكلیة الجمھور تعریف -
 . معھا ویتعاون الجمھور یتقبلھا حتى لھا تعدیل وأي الكلیة سیاسة شرح- 
. الوجوه كافة من وصحیحة سلیمة الجمھور على تنشر التي األخبار جمیع أن من التأكد- 
 اتجاھات وكذلك، العام بالرأي تحدث التي بالتطورات، والمعلومات البیانات بكافة الكلیة تزوید- 

. الكلیة  من الجمھور
. الجمھور على وسیاستھا خططھا بأثر الكلیة إدارة تعریف- 
 وبین، البعض بعضھا بین االنسجام لتحقیق المختلفة اإلدارات بین األوضاع تنسیق على العمل- 

.  والخارجي الداخلي الجمھور
. الكلیة داخل النشاط النواحي على للتعرف المختلفة والوفود الجمھور ألفراد زیارات تنظیم- 
 تتصل التي الھامة المسائل بعض لمناقشة، تنظیمھا على واإلشراف الصحفیة المؤتمرات إلى الدعوة- 

. الكلیة  عالقة في بالجمھور
 یجري ما بحقیقة الجمھور تعریف إلى تھدف التي واألفالم والكتیبات النشرات إعداد على اإلشراف- 

. والجمھور والعاملین اإلنتاج لخدمة جھود من فیھا یبذل وما. الكلیة  داخل
. الكلیة في والدنیا العلیا اإلداریة المستویات بین االتصاالت وتشجیع مساعدة- 

. والخارجیة المحلیة  والحفالتالعمل وورش والمعارض المؤتمرات في المشاركة- التنظیم و
 

 * شروط شغل الوظیفة :

مؤھل دراسي عالي مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
الوظائف: التعلیم                                                                            

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة 

أسم الوظیفة : رئیس قسم العالقات الثقافیة بالكلیة  
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات من مستوي إدارة . 

- تختص الوظیفة باالشراف علي أعمال العالقات الثقافیة بالكلیة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث  . 
- االشراف علي العاملین بالقسم. 

- متابعة تنظیم و إدارة و تنمیة حركة االتصاالت الثقافیة و العلمیة بین الكلیات بالجامعة ، و بین 
الجامعات و الھیئات العلمیة و مراكز البحث العلمي  

* شروط شغل الوظیفة : 
مؤھل تجاري عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
                                                 الوظائف: المكتبات و الوثائق                          

                                                              الـــــــــدرجة: االولي 

أسم الوظیفة : مدیر إدارة المكتبة 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بجمیع كلیات ومعاھد الجامعة 

- تختص الوظیفة باالشراف علي سیر العمل في مكتبة الكلیة. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام لوكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا و البحوث بھا . 
- االشراف علي تنظیم عملیات التبادل و االھداء التي تتم عن طریق مكتبة الكلیة وعمل الدراسات و 

االحصائیات الخاصة بھا. 
- االشراف علي متابعة إجراءات التزوید و العمل علي تطویرھا لمقابلة إحتیاجات العمل. 

- االشراف علي فحص العینات وعرض الناشرین و الموردین وعملیات تدوین الكتب النادرة. 
- حضور اجتماعات لجنة المكتبة ومتابعة قراراتھا. 

- تنظیم العمل الیومي بالمكتبة وتوزیعھا العمل علي العاملین بھا وتقدیم المشورة الفنیة  
- تحریك المجموعات المكتبیة االشراف علي لجان الجرد ودراسة الموضوعات للعرض علي لجنة 

المكتبة و المدیر العام للمكتبات. 
- االشراف علي تحضیر تنفیذ ومراقبة المیزانیة الخاصة بشراء الكتب و الدوریات. 

- تطبیق التعریف الخاص بدراجات السریة لتحدید ما یمكن اعتباره وثیقة تسھیال وتیسیرا للعمل وذلك 
بالتنسیق مع دار الكتب و الوثائق القومیة 

- القیام بمایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة
الوظائف: التنمیة االدایة                                                                    

الـــــــــدرجة: الثانـــــــــــــــــیة    

بالكلیة  أسم الوظیفة : رئیس قسم رعایة شئون أعضاء ھیئة التدریس
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بالكلیات بالجامعة. 

- تختص الوظیفة بأعمال رعایة شئون أعضاء ھیئة التدریس. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام المین الكلیة 
- االشراف علي العاملین بالقسم. 

- االشراف علي إنھاء كافة االجراءات المالیة و االداریة بداخل الكلیة وخارجھا و المتعلقة بشئون 
السادة أعضاء ھیئة التدریس بھا. 

- متابعة إنھاء إجراءات السادة أعضاء ھیئة التدریس المتعلقة بشئونھم خارج الكلیة. 
- االشراف علي رعایة شئون السادة أعضاء ھیئة التدریس الذین بلغوا سن السبعین بمعاونتھم في 

إنھاء كافة االعمال المالیة و االدرایة الخاصة بھم.  
 - القیام بعمل وتجدید البطاقات العالجیة لشئون أعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالكلیة.

 .- القیام بمایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل عالي الي جانب توافر الخبرة المتخصصة و التدریب المتخصص في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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                 المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التمویل والمحاسبة  الوظائف:                                      

الدرجة: األولى                                                        

اسم الوظیفة :أخصائى شئون مالیة اول 
 

* الوصف العام : 
تقع ھذه الوظیفة باإلدارات العامة ( الموازنة والحسابات / المشتریات والمحازن / الصنادیق الخاصة / 

 الوحدات ذات الطابع الخاص / التوجیة المالي واإلدارى ) والكلیات والمعاھد 
- تختص الوظیفة بإبداء الرئى في كل ما یخص اعمال الشئون المالیة  

 واجبات ومسؤلیات الوظیفة :
- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص 

- التأكد من صحة تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات المالیة وتفسیر ما یحتاج منھا الي إیضاح 
- إبداء الرأى في موضوعات اإلدارة بما یتفق مع اللوائح والتعلیمات المالیة 

- مراقبة التراخیص المالیة للصرف والتأكد من صدورھا من السلطات المختصة وإعتماد العملیات 
الحسابیة واإلستمارات السنویة والشیكات واألذون والحسابات الشھریة والختامیة والتقریر المالى 

-إبداء الرأى في الشروط المالیة الخاصة بالعطائات ومدى مطابقتھا للتعلیمات المالیة 
- دراسة وإعداد التقاریر والمذكرات التي تتصل بالشؤن المالیة 

- القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة 
  *شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  
سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  6- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة 
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                    المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التمویل والمحاسبة   لوظائف:       ا                               

الثانـــــــــــــــــیة الدرجة :                                      
 

 اسم الوظیفة :أخصائى شئون مالیة ثان

*الوصف العام : 
تقع ھذه الوظیفة باإلدارات العامة (الموازنة والحسابات / المشتریات والمحازن / الصنادیق الخاصة / 

الوحدات ذات الطابع الخاص / التوجیة المالي واإلدارى / رعایة الشباب/ المدن الجامعیة) لشئون 
 الطبیة/ المطبعة والكتاب الجامعي/ والكلیات والمعاھد

- تختص الوظیفة بمراجعة النواحي المحاسبیة والمستندات والتأكد من مطابقتھا وصحتھا واإلشتراك في 
لجان البت وإصدار أوامر التورید للموردین  

                واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص             

 المستندات والتأكد من مطابقتھا - القیام بمراجعة األعمال ذات األھمیة في النواحي المحاسبیة أو
وصحتھا  

- القیام بأجراء المراجعة الدوریة للسجالت والدفاتر الحسابیة ومتابعة إدخال ما یطرأ من تعدیالت علي 
البیانات المدرجة فیھا 

- القیام بتنفیذ اللوائح والتعلیمات المالیة ودراسة وبحث المشاكل المالیة والموضوعات الھامة وإعداد 
المذكرات في ھذا الشأن 

- القیام بأجراء المطابقة بین قیود الدفاتر الحسابیة طبقا ألحكام اللوائح المالیة 
- القیام بأعمال المحاسبة التي تتطلب قدرا من الدراسة الفنیة في مجال أعمال اإلدارة التي یعمل بھا 

- اإلشتراك في لجان البت ولجان فتح الصنادیق الخاصة بالمناقصات  
- إعداد المذكرات الخاصة بالموافقة علي شراء االحتیاجات 

- إصدار أوامر التورید للشركات والموردین  
- تسویة المبالغ المنصرفة عن أعمال المشتریات والخدمات  

- القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة   
   شروط شغل الوظیفة :  

- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة              
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                             المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التمویل والمحاسبة   الوظائف:                                          

                                                                      الدرجة: الثالثة 
 

اسم الوظیفة :أخصائى شئون مالیة ثالث 
* الوصف العام : 

تقع ھذه الوظیفة باإلدارات العامة ( الموازنة والحسابات / المشتریات والمحازن / الصنادیق الخاصة / 
 الوحدات ذات الطابع الخاص / التوجیة المالي واإلدارى )  الكلیات والمعاھد

- تختص الوظیفة بكافة األعمال المحاسبیة الخاصة بإعداد المیزانیة ومراقبة اعتمادھا وإجراء 
التحلیالت المالیة للتقدیرات ومتابعة القیود الدفتریة واالتصال بالموردین للحصول علي العروض 

                واجبات ومسؤلیات الوظیفة
  - یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص             

   -  القیام بجمع المعلومات والبیانات من االقسام واإلدارات المختصة توطئة إلعداد مشروع المیزانیة 
عن السنة المالیة المقبلة 

- مراجعة القیود المالیة ورصدھا دفتریا والتوقیع علي استمارات الصرف او التورید 
- اإلشتراك في إعداد الحساب الختامي لإلیرادات والمصروفات عن السنة المالیة المنتھیة 

- القیام بإعداد الكشوف الدوریة التي تنص علیھا التعلیمات المالیة 
- إجراء المطابقة بین سجالت المیزانیة وسجالت الحسابات في المواعید المقررة 

- القیام بمراجعة كشوف التعدیالت التي تطرأ علي المرتبات واألجور اإلضافیة وكشوف االستقطاعات 
والمبالغ األخري المطلوب خصمھا من مرتبات العاملین 

- القیام بمراجعة استمارات اإلستحقاقھا للتحقیق من مدي مطابقتھا للقوانین واللوائح ومن صحة 
استحقاقھا ومراجعة قیدھا بالسجالت 

- مراجعة التسویات المالیة والحسابیة الیومیة والشھریة والسنویة 
- إعداد المذكرات التي تتطلبھا عملیة المراجعة واإلتصال بالموردین والشركات للحصول علي العرض 

- اإلشتراك في لجنة الفحص والبت وعمل الممارسات والمناقصات وإصدار أوامر التورید ومتابعتھا 
- استالم الشیكات وتسلیمھا للشركات واستالم اإلصناف وتسلیمھا للمخازن 

   - القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة   
  * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل تجاري عال حدیث التخرج  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة                                                                            
المكتبات والوثائق   لوظائف:             ا                               

الدرجة : األولي                                                   
 

اسم الوظیفة :أخصائي وثائق ومكتبات أول 
 

 الوصف العام : 
تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للمكتبات ، مكتبة كلیة/ معھد ، إدارة التوثیق والمكتبة بمركز المعلومات 

 والتوثیق
- تخضع ھذه الوظیفة باإلشراف بأعمال التزوید والفھرسة والتصنیف وترتیب وصیانة الكتب والمكتبات  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص 

- اإلشراف علي النظم الخاصة باالستعارة وإرشاد الباحثین والقراء 
- اإلشراف علي عملیات اإلعارة الداخلیة والخارجیة للكتب طبقا للوائح والقرارات 

-  اإلشراف علي إعداد القوائم البیلیوجرافیة 
- دراسة المذكرات والتقاریر الخاصة بالمكتبة تمھیدا لعرضھا علي مدیر اإلدارة المختص 

-  اإلشراف علي أعمال التوثیق وإعداد ونشر الملخصات 
- تطبیق التعریف الخاص بدرجات السریة لتحدید ما یمكن اعتبارة وثیقة تسھیال وتیسیرا للعمل وذلك 

بالتنسیق مع دار الكتب والوثائق القومیة 
- القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة         

  * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  

 
 
 
 

 
 



 

41 
 

                                     المجموعة النوعیة:التخصصیة 
لوظائف :المكتبات والوثائق          ا                                 

الدرجة: الثانیة                                                                            
                                  

اسم الوظیفة :أخصائي وثائق ومكتبات ثان 
 

* الوصف العام : 
تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للمكتبات ، مكتبة كلیة/ معھد ، إدارة التوثیق والمكتبة بمركز المعلومات 

 والتوثیق
- تخضع ھذه الوظیفة باإلشراف بأعمال التزوید والفھرسة والتصنیف وترتیب وصیانة الكتب والمكتبات  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
  - یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص 

- وضع النظم الخاصة باالستعارة وإرشاد الباحثین والقراء 
- إعداد القوائم البیلیوجرافیة 

- دراسة المذكرات والتقاریر الخاصة بالمكتبة تمھیدا لعرضھا علي مدیر اإلدارة المختص 
- التوثیق وإعداد ونشر الملخصات 

- اإلشراف علي عملیات اإلعارة الداخلیة والخارجیة للكتب طبقا للوائح والقرارات 
- تطبیق التعریف الخاص بدرجات السریة لتحدید ما یمكن اعتبارة وثیقة تسھیال وتیسیرا للعمل وذلك 

بالتنسیق مع دار الكتب والوثائق القومیة 
   - القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة   

  * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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                   المجموعة النوعیة:التخصصیة 
لوظائف :المكتبات والوثائق           ا                                 

الدرجة : الثالثة                                                   
 

مكتبات ثالث  اسم الوظیفة :أخصائي وثائق و
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للمكتبات ، مكتبة كلیة / معھد ،إدارة التوثیق والمكتبة بمركز 

المعلومات والتوثیق   
- تختص الوظیفة بالقیام باعمال التزوید والتصنیف والفھرسة وترتیب وصیانة الكتب بالمكتبات  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص  

- القیام بأعمال فھرسة وتصنیف مقتنیات المكتبة طبقا للقواعد المعروفة  
- القیام بأعمال تزوید المكتبة بالكتب والمراجع والدوریات  

- اعداد بطاقات الفھارس المختلفة طبقا لقواعد الفھرسة الفنیة المقررة  
- تصنیف الكتب والبطاقات الخاصة بالفھارس الختلفة  

- اعداد فھرس مطبوع بمحتویات المكتبة  
- ترتیب بطاقات الفھارس المختلفة في االدراج المخصصة لھا  

- قید الكتب والمحفوظات والمصورات والخرائط التى ترد الى المكتبة عن طریق الشراء او التبادل او 
االھداء  

- القیام بأعمال األعارة الخارجیة والداخلیة للكتب بالمكتبة  
- تطبیق التعریف الخاص بدرجات السریة لتحدید ما یمكن اعتبارة وثیقة تسھیال و تیسیرا للعمل وذلك 

بالتنسیق مع دار الكتب والوثائق القومیة  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                   * شروط شغل الوظیفة :
- لیسانس آداب (وثائق ومكتبات) حدیث التحرج  
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                      المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الخدمات اإلجتماعیة    لوظائف:ا                                   

               الدرجة: الثانیة                             

 

اسم الوظیفة :أخصائى رعایة شباب ثان 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لرعایة الشباب والكلیات واإلدارة العامة لشئون المدن الجامعیة  

تختص الوظیفة بتنظیم اعمال اإلدارة وتنفیذ خطتھا وبرامجھا واإلشراف علیھا فنیا وإداریا   
                 واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص  
- اإلشتراك في وضع خطة البرامج والمشروعات واألنشطة  

- إعداد التقاریر الفنیة باإلشتراك مع العاملین   
-  حضور إجتماعات لجنة اإلتحاد التابع لھا ومعاونتھم في وضع البرامج الخاصة بھا  

- تشجیع الطالب علي الرحالت والمعسكرات وتقدیم كافة المعونات الفنیة والمادیة واإلداریة لتمكنھم من 
ذلك 

-اإلشراف علي إنتخابات اللجنة الطالبیة والتأكد من حسن سیرھا  
- تنظیم المعسكرات خالل العطلة الصیفیة  

-إعداد التقاریر الدوریة عن الموقف المالى للجنة الطالبیة واإلشراف علي اعمال الجرد  
- إعداد مشروع المیزانیة الخاصة باألنشطة الطالبیة المختلفة  

- تنظیم وتنسیق العمل في األندیة اإلجتماعیة  
- األشتراك في جمع البیانات واألحصائیات الخاصة باألنشطة المختلفة وكذلك األشراف علي السجالت  

- القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة   
   شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة 
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                           المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الخدمات اإلجتماعیة    لوظائف:         ا                                 

الدرجة: الثالثة                                                  
 

اسم الوظیفة :أخصائى رعایة شباب ثالث 
 

*الوصف العام : 
 تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لرعایة الشباب والكلیات واإلدارة العامة لشئون المدن الجامعیة 

- تختص الوظیفة باإلشتراك في وضع خطة النشاط باإلدارة وإعداد البیانات واإلحصائیات الخاصة بھا  
                 واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص  
- اإلشتراك مع األخصائي الثانى في وضع خطة النشاط والبرامج لإلدارة واإلشتراك في تنفیذھا  

- إعداد البیانات واإلحصائیات الخاصة بالنشاط في جداول إحصائیة واألشراف علي السجالت  
- متابعة تقاریر الشھریة والفتریة عن النشاط وإعداد المالحظات عنھا وعرضھا  

- إعداد األمكانیات واألدوات واألماكن الالزمة لتنفیذ اوجة النشاط  
- تنظیم وإعداد السجالت الخاصة بالطالب المشتركین في األنشطة في مجال عمل اإلدارة  
اإلشتراك في إعداد البرامج التدریبیة للعاملین والمؤتمرات الخاصة بجھاز رعایة الطالب  

- تنظیم حفالت السمر من خالل األندیة اإلجتماعیة  
- التحضیر واإلشتراك في تنفیذ قواعد إجراء انتخابات اللجنة الطالبیة  

- إختیار وترشیح الطالب النابغین في اللون النشاط المختلفة والمساھمة في تنمیة القیادات من الطالب  
- القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة   

  * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب حدیث التخرج   
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                               المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التعلیم    لوظائف:         ا                                   

الدرجة: الثالثة                                                  
 

اسم الوظیفة :أخصائي وسائل تعلیمیة ثالث 
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة بقسم الوسائل التعلیمیة بالكلیة   

- تختص الوظیفة بالقیام باالعمال الخاصة بالوسائل التعلیمیة  
                *واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر لرئیس القسم الوسائل التعلیمیة  
- تصمیم وتنفیذ واعداد الوسائل التعلیمیة للدروس المختلفة في جمیع المواد في مناھج التعلیم العالى  

- تصمیم وتنفیذ واعداد الوسائل التعلیمیة للبرامج التعلیمیة التى یتم إنتاجھا من خالل الفیدیو 
والتلیفزیون أو االزاعة او السینما  

- التعاون مع أعضاء ھیئة التدریس في وضع مخطط الوسائل التعلیمیة المختلفة والكتب الدراسیة  
- التعاون مع اعضاء التدریس في وضع مخطط الوسائل التعلیمیة والدروس المختلفة في مناھج التعلیم 

العام  
- التعاون مع أعضاء ھیئة التدریس ومخرج استدیو الدائرة التلیفزیونیة المغلقة في وضع الوسائل 

التغلیمیة للبرامج التى یتم إنتاجھا او استخدام الفیدیو واالت السینما 
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            *شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب ، حدیث التخرج  
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                                    المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التعلیم   الوظائف:                              

الدرجة: الثالثة                                                       

 
أخصائي دراسات علیا وبحوث وعالقات ثقافیة ثالث بالكلیات   اسم الوظیفة :

 
* الوصف العام : 

- تقع ھذه الوظیفة بكلیة / معھد  
- تختص الوظیفة باعمال الدراسات العلیا والبحوث والعالقات الثقافیة بالكلیة /   

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص 

- تنفیذ خطة الدراسات العلیا وإمساك وحفظ سجالت بأسماء طالب الدراسات العلیا بالكلیة   
- إعتماد تسجیل موضوعات بحوث الدراسات العلیا ومتابعة امساك السجالت الخاصة بھا  

- اعداد المذكرات الخاصة بالموضوعات المطلوب عرضھا على المجالس واللجان المختصة  
- اعداد كشوف نتائج الدراسات العلیا  

- اعداد المذكرات الخاصة بالبعثات واالجازات الدراسیة وامساك الدفاتر والسجالت الخاصة بھا  
- اعداد المذكرات المتعلقة باالتفاقیات الثقافیة وشئون األجانب وإمسك الدفاتر والسجالت الخاصة بھا 

كلیة / معھد  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            *شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب ، حدیث التخرج  
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                            المجموعة النوعیة:التخصصیة 
إلداریة  االتنمیة  لوظائف:       ا                                   

الدرجة: الثالثة                                                
  

اسم الوظیفة : أخصائي شئون أمانة مجالس ثالث 
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة بإدارة شئون أمانة المجالس بالجامعة وشئون المجالس كلیة / معھد 

- تختص الوظیفة بترتیب وتجمیع موضوعات المجالس الجامعیة ومجلس الكلیة  
                *واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص 
- استالم موضوعات المجالس الجامعیة ومجلس الكلیة  

-  إعداد دعوات مجلس الجامعة ومجلس شئون التعلیم والطالب ومجلس الدراسات العلیا والبحوث 
ومجلس شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، او مجالس الكلیة و 

- ترتیب موضوعات المجالس وتصنیفھا والمشاركة في إعداد جداول أعمالھا 
- تجمیع الموضوعات طبقا لجداول األعمال المعروضة بعد ترقیمھا وتصنیفھا 

 ى- إعداد حوافظ تسلیم الموضوعات بعد االنتھاء من المجالس الجامعیة (مجالس الكلیة) وتوزیعھا عل
اإلدارات المختلفة  

- المشاركة في إعداد قرارات ومحاضر المجالس الجامعیة (مجالس الكلیة) وتنفیذھا  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            *شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب (حدیث التخرج)  
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                              المجموعة النوعیة:التخصصیة 
التنمیة أإلداریة   الوظائف:                                                                                           

الدرجة: الثالثة                                                   
 

اسم الوظیفة : باحث خدمة مواطنین ثالث 
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لمكتب رئیس الجامعة والكلیات والمعاھد 

- تختص الوظیفة باألشتراك في بحث شكاوي المواطنین وخدمات االستعالمات المطلوبة للجمھور 
                *واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص 
- األشتراك في تجمیع البیانات عن توزیع األعمال الخاصة بالخدمات ومواقع األقسام والعاملین القائمین 

بھا وتبویب ھذه البیانات بالشكل الذي ییسر استخدمھا فیى خدمة المواطنین. 
- تلقي المعلوماات من اإلدارة المعنیة بأداء الخدمات والتعرف علي مالحظاتھا بشأن المشكالت التي 

تعترض أداء الخدمة واقتراحات حلول لھا واألشتراك في بحث ھذه المشكالت ورفعھا للرئیش المختص  
- األشتراك في بحث شكاوي المواطنین مع اإلدارات المعنیة وإنجازھا في الوقت المحدد ورفعھا 

للمختصین مشفوعة بمقترحات الحل  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            *شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب (حدیث التخرج)  
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المجموعــــة النوعیة:التـخصصیة 
الوظائف :اإلحصاء والریاضیات والحاسبات االلكترونیة 

الــــدرجة :مدیر عام                                                    
 

اسم الوظیفة : كبیر أخصائیین بحوث وحاسبات علمیة 
 

 الوصف العام : 
معھد / مركز / وحدة حاسب آلي بالجامعة  - تقع ھذه الوظیفة بكلیة /

- تختص الوظیفة باإلشتراك في تطویر السیاسیة العامة للتشغیل والتدریب علي الحاسب اآللي  
                 واجبات ومسؤلیات الوظیفة

یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیة العام ألمین الكلیة - 
األشتراك في وضع السیاسة العامة للتشغیل االلكتروني داخل وخارج إدارة الجامعة ووحدات الحاسب - 

اآللي بالجامعة 
األشتراك في وضع خطة التدریب واإلشراف علي تنفیذھا - 
األشتراك في وضع خطة العمل بالنسبة للعملیات الخارجیة "التشغیل للغیر  - 
األشتراك في أعمال الكنترول الخاص بنتائج الدورات  - 
األشتراك في تطبیق القواعد واللوائح والتعلیمات والنظم الموضوعة داخل وخارج المركز - 

- وضع التقاریر الدوریة عن سیر العمل ومدي تطبیق الخطة الموضوعة 
- متابعة أحداث التطورات العلمیة والفنیة في مجاالت البحوث والحاسبات العلمیة والعمل علي تطبیقھا 

واالستفادة منھا لرفع كفاءة التشغیل 
- تقدیم المشورة والرأي الفني للجھات البحثیة المختلفة من خالل المساھمة في لجنة البحوث 

االجتماعات والندوات  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره
 قدرة علي إعداد الدراسات والبحوث والقیام باألعمال المختصصة ذات المستوي الرفیع 

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
إلداریة الوظائف :التنمیة         ا
 الدرجة :الثانیة    

 

اسم الوظیفة : أخصائي شئون أفراد ثان 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لشئون العاملین وا|إلدارة العامة لشئون أعضاء ھیئة التدریس وكلیات 

ومعاھد الجامعة 
- یؤدي شاغلھا أعمالھ طبقا لقوانین ولوائح وتعلیمات 

- تقوم شاغلھا بجمیع األعمال المتعلقة بشئون العاملین وشئون أعضاء ھیئة التدریس من تعیینات 
وترقیات وتسویات وتنقالت وسجالت واستحقاقات وتسویة معاشات  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص  

-  یقوم بمباشرة اإلجراءات الخاصة بالتعیینات ودراسة میزانیات الوظائف والمھن 
- یراجع المسائل المتعلقة بالترقیات والعالوات وتسویة الحاالت ویراجع محاضر الجلسات للجان شئون 

العاملین وشئون أعضاء ھیئة التدریس وتقاریر كفاءة العاملین والبت في التظلمات 
- یراجع تنفیذ النظم الخاصة بملفات أوراق خدمة األفراد العاملین وسجالت األجازات والجزاءات 

التأدیبیة واإلحالة إلي المعاش والسجالت الخاصة بالمجندین  
- یراجع األعمال المتعلقة بشئون الماھیات واألجور والمرتبات والنفقات والبدالت واألجور اإلضافیة 

واالستقطاعات المختلفة  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            * شروط شغل الوظیفة :
 جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  إلى- مؤھل دراسي عال مناسب 

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
والحاسبات االلكترونیة  الوظائف :اإلحصاء والریاضیات                                                            

الدرجة :األولـــــي                                                                             
 

اسم الوظیفة: أخصائي إحصاء أول 
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لمركز المعلومات واإلدارة العامة لمكتب رئیس الجامعة ، مركز 

الحساب العلمي وشبكة الحاسبات و كلیة / معھد  
- تختص الوظیفة بمتابعة تجمیع البیانات اإلحصائیة  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
  - یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 

- متابعة كتابة المذكرات والخطابات الخاصة بالبیانات اإلحصائیة 
- تحضیر مشروعات لبیانات الدوریة ، تجمیع وتبویب البیانات اإلحصائیة  

- متابعة إعداد البیانات اإلحصائیة المطلوبة ألجھزة الجامعة 
- متابعة إصدار النشر اإلحصائیة السنویة التي تعدھا اإلدارة بصفة دوریة 

- مراجعة السجالت واالستمارات المستخدمة في األعمال اإلحصائیة 
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
والحاسبات االلكترونیة  اإلحصاء والریاضیات الوظائف:                                                            

الدرجة: الثانیة    
 

اسم الوظیفة: أخصائي إحصاء ثان 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لمركز المعلومات واإلدارة العامة لمكتب رئیس الجامعة ، مركز 

الحساب العلمي وشبكة الحاسبات و كلیة / معھد  
- تختص الوظیفة باآلشتراك في  تجمیع البیانات اإلحصائیة  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
  - یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 

- متابعة  المذكرات والخطابات الخاصة بالعمل  
-  تجمیع وتبویب البیانات اإلحصائیة  

- االشتراك في دراسة البیانات اإلحصائیة المطلوبة ألجھزة الجامعة 
- االشتراك في  إصدار النشر اإلحصائیة السنویة التي تعدھا اإلدارة بصفة دوریة 

- مراجعة السجالت واالستمارات المستخدمة في األعمال اإلحصائیة 
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة   
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 المجموعة النوعیة:التخصصیة 
والحاسبات االلكترونیة  اإلحصاء والریاضیات الوظائف:   

الدرجة: الثانیة    
 
 

اسم الوظیفة: أخصائي إحصاء ثالث 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثیق واإلدارة العامة لمكتب رئیس الجامعة ، 

مركز الحساب العلمي وشبكة الحاسبات و كلیة / معھد  
- تختص الوظیفة باالشتراك في  تجمیع البیانات اإلحصائیة  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر  للرئیس المختص 

االشتراك في تجمیع البیانات التي تلزم إلعداد الخطة   -
- االشتراك في تجمیع البیانات اإلحصائیة 

- االشتراك في دراسة البیانات اإلحصائیة وتحلیلھا  
- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 

                                            * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل دراسي عال مناسب حدیث التخرج  
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
والحاسبات االلكتروني                                           اإلحصاء والریاضیات الوظائف:    

الدرجة: األولي      
 

اسم الوظیفة: أخصائي تصمیم برامج أول 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة بإدارة الجامعة  كلیة / معھد / مركز حاسب آلي 

- تختص الوظیفة بمتابعة تصمیمات ومواصفات األنظمة ومتابعة وضع خطة تنفیذیة لتلك األنظمة 
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- متابعة تصمیم وتنفیذ البرامج الخاصة بالنظام 

- مراجعة المخرجات الخاصة بالبرامج المختلفة للنظام مع مراعاة تسلیمھا طبقا للجداول الزمنیة 
- متابعة مراجعة وتعدیل وتصحیح الالزمة للتشغیل 

- تقدیم االستشارات والمعونة الفنیة لمستخدم الحاسب وكذلك للعاملین في مجال تصمیم البرامج 
- تقدیم تقاریر دوریة للرئیس المختص عن العمل 

- القیام بما یسند الیة من اعمال  اخري مماثلة 
                                            * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل دراسي عال مناسب الي جانب توافر الخبرة المتخصصة والتدریب المتخصص في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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  المجموعة النوعیة:التخصصیة 
والحاسبات االلكترونیة  اإلحصاء والریاضیات الوظائف:                                        

الدرجة: الثالثة                                                  
 

: أخصائي بحوث وحاسبات علمیة ثالث  اسم الوظیفة
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثیق ، كلیة / معھد، مركز الحساب العلمي 

وشبكة الحاسبات ، مراكز الحاسب اآللي بالجامعة  
- تختص الوظیفة بدراسة تعلیمات التشغیل واالشتراك في تصمیم المستندات  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص 

- استالم المحفوظات الممغنطة واعتماد مستندات استالمھا 
- العمل علي حفظ ھذه الملفات في جو المالئم لھا منعا لتعریضھا للتلف 

- استالم المستندات في اقسام إعداد المستندات (التنسیق) وتصنیفھا وعمل حوافظ لھا وامساك سجالت 
تبین تاریخ استالم وتسلیم الحوافظ 

- العمل علي مراقبة صیانة االالت واإلبالغ عن اي أعطال لصالحھا 
- االلمام التام لنوع البرامج التي یتم تشغیلھا 

- االشتراك في تصمیم المستندات الخاصة بالعملیات المراد تشغیلھا الكترونیا  
- متابعة تثقیب المستندات  

- القیام بما یسند الیة من اعمال مماثلة 
                                            * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل دراسي عال مناسب حدیث التخرج 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
العلوم  الوظائف:                                                                                           
الدرجة: الثالثة                                                                                            

 

اسم الوظیفة: أخصائي معامل ثالث 
 

* الوصف العام : 
 -  القومى لالورام - كلیة الطب البیطرى - كلیة الطب - كلیة الصیدلة -- تقع ھذه الوظیفة بكلیة العلوم 

اإلدارة المركزیة للشئون المركزیة  
- تختص الوظیفة بإجراء التحالیل الكیماویة والبحوث المتعلقة بھا  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
باشر للرئیس المختص  م- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف ال

- القیام بأعمال الفحوص والتحالیل والتجارب المعملیة  
- إعداد عینات الفحص واتخاذ اجراءات تحلیلھا  

- القیام بتحضیر االصباغ والمحالیل الكیماویة الخاصة باالبحاث  
القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة   -

       * شروط شغل الوظیفة :
بكالوریوس علوم ( حدیث التخرج ) 
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المجموعة النوعیة:التخصصیة 
الھندسة    لوظائف:          ا                              

الدرجة: األولي                                                  
 

اسم الوظیفة: مھندس صیانة اجھزة طبیة أول 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة المركزیة للشئون الطبیة / كلیة / معھد / مستشفى  القومى لألورام  

- تختص الوظیفة بمتابعة صیانة جمیع االجھزة الطبیة  
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص  
- مراجعة عملیات الصیانة لجمیع االجھزة الطبیة بالمستشفي مثل اجھزة رسم القلب ورسم المخ وجمیع 

 جمیع اجھزة غرف العملیات والعنایة المركزة  -اجھزة الكلى الصناعیة ، المناظیر الطبیة 
- التأكد من صالحیة غرفة الغازات الطبیة والتأكد من وجود وملئ جمیع اسطوانات الغازات الطبیة 

 ونتروز) -(اكسجین 
- متابعة جمیع االجھزة الطبیة بالمستشفى والتأكد من صالحیتھا على الوجة االكمل  

-  -القیام بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  
                                            * شروط شغل الوظیفة :

- بكالوریوس ھندسة مناسب او ما یعادلة الى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة   
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ثانیا: وظائف مكتبیة 
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الوظائف: المكتبیة                                                                                        
الدرجة: االولي                                                                                             

 
أسم الوظیفة : كاتب شئون إداریة أول 

 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة للجامعة و الكلیات. 
- تختص الوظیفة باالشراف علي اعمال الشئون االداریة/ شئون االفراد/ السكرتاریة و المحفوظات و 

أعمال األلھ الكاتبة /الخدمات العامة/ أعمال التثقیب. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ المباشر للرئیس المختص. 
- یراجع مدي إنطباق القوانین و اللوائح و القرارات مع المكاتبات الواردة الیھ و المتعلقة بعملة. 

- یشرف علي الخطوات التي تتبع في التعیینات وشغل الوظائف الحالیة من إعالن و إستیفاء مسوغات 
التعیین و إصدار القرارات الخاصة بھا و إبالغھا الي الجھات المختصة . 

- یشرف علي إعداد الفھرسة العامة لجمیع الملفات و المحفوظات. 
- یشرف علي إنجاز جمیع أعمال األلھ الكاتبة بأنواعھا . 

- یشرف علي االعمال الخاصة والمتعلقة بالخدامات العامة من تنظیم الحفالت و المأدب ومتابعة خطوط 
سیر المركبات بالجامعة....الخ 

- یتابع عملیات تثقیب البیانات و المستندات المطلوبة. 
- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.   

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل فني فوق التوسط أو متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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ؤھلین مالوظائف: المكتبیة لغیر ال                                                                        
                                                 الدرجة: االولي 

 

أسم الوظیفة : كاتب أول 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بادارة الجامعة و الكلیات. 

- تختص الوظیفة باالعمال المكتبیة التي تكلف بھا. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ المباشر للرئیس المختص. 
- یتبع تنفیذ اللوائح و التعلیمات ویوجة المرؤوسین في شأنھا لالجراءات و اللوائح المقررة. 

- یعد محررات وكشوف و تبلیغ التعلیمات و النشرات الي الجھات المختلفة و الي العاملین. 
- یفحص المكاتبات و المستخرجات و التراخیص التي تحرر من واقع السجالت تمھیدا العتمادھا. 

- یستلم البرید الوارد بعد فرزة ومراجعتة من حیث العدد و البیانات المدونة علیة ویختمھا بخاتم الوارد 
 ویسجلھا بدفتر قید الوارد

- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.   
* شروط شغل الوظیفة : 

- االلمام بالقراءة و الكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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 الوظائف: المكتبیة                                                                                           
الدرجة: الرابعة                                                                                            

 

أسم الوظیفة : كاتب شئون أفراد رابع 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین بالجامعة، الكلیة. 
- تختص الوظیفة بكافة االعمال المتعلقة بشئون العاملین. 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ المباشر للرئیس المختص. 

- ینظم ویبوب القرارات و الكتب الدوریة و النشرات و االوامر االداریة یمسك سجالت قیدھا. 
- یقوم باالجراءات الخاصة باالعالن عن الوظائف الخالیة. 

- یتلقي الطلبات المقدمة بشأن التعیین وفحصھا ویتأكد من مطابقتھا لشروط االعالن. 
- یقوم بإجراءات تعیین الموسمیین لشغل الوظائف مع إستیفاء مصوغات التعیین. 

- یقوم بإجراءات تنفیذ الترقیات و العالوات و التسویات و الجزاءات ویسوي حاالت العاملین وضم المدد 
السابقة و إنھاء ومد الخدمة. 

- یراجع ملفات الخدمة وصحائف االحوال ویتأكد من سالمتھا و إستیفائھا. 
- یمسك سجالت أحوال العاملین و االجازات و التجنید وغیرھا وإستیفائھا. 

- یتسلم االدوات الكتابیة و النماذج و السجالت الخاصة بالقسم و یحافظ علیھا ویقیدھا في السجالت 
المخصصة لذلك یقوم بصرفھا. 

- یعد البیانات واالحصاءات و المذاكرات من واقع السجالت و المستندات بقید المكاتبات بشأنھا. 
- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.   

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل فني فوق التوسط أو متوسط مناسب. 
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 الوظائف: المكتبیة         
الثالثة  الدرجة:   

أسم الوظیفة : كاتب شئون أفراد ثالث 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین بالجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بكافة االعمال المتعلقة بشئون العاملین. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یتخذ اإلجراءات الخاصة بأعالن عن الوظائف الخالیة  

- یتلقي الطلبات المقدمة بشأن التعیین ویفحصھا ویتأكد من مطابقتھا لشروط األعالن  
- یتخذ إجراءات تعیین المرشحین لشغل الوظائف الخالیة ویستفئ مسوغات التعیین . 

- یراجع ملفات الخدمة وصحائف األحوال والتأكد من إستیفائھا . 
- یمسك سجالت أحوال العاملین واإلجازات والتجنید وغیرھا ویتخذ إجراءات استیفاءھا 

- یعد المذكرات والمكتبات الخاصة بالموضوعات المحالة إلیة . 
- یعد اإلحصائیات ولبیانات المطلوبة للجھات الرسمیة . 

- یشترك في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالترقیات والعالوات والتسویات واألجازات وتسویة حاالت 
العاملین . 

- یؤدي ما یسند إلیة من اعمال آخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة   
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل دراسي  فوق المتوسط أو متوسط أو أقل من المتوسط مناسب إلى جانب توافر الخبرة في مجال 
العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة 5- مؤھل دراسي أقل من المتوسط مع قضاء مده بینیة قدرھا 
األدنى مباشرة .  
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 الوظائف: المكتبیة         
الدرجة: الثانیة                                                                                        

 

أسم الوظیفة : كاتب ألھ كاتبة ثان 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین بالجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بإنجاز االلھ الكاتبة الدقیقة. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام للرئیس المختص. 
- یقوم بإنجاز جمیع االالت الكاتبة بنوعیھا بالدقة الالزمة . 

- یراجع جمیع المكاتبات التي ینجزھا ویصحح االخطاء التي ترد بھا. 
- یقوم بتنظیم و تنسیق مكان العمل . 

- یسلم عھدة المطبوعات و االدوات الالزمة للكتابة علي االلھ الكاتبة. 
- یتحفظ علي الماكینات التي بعھدتة وصیانتھا و استبدال شرائطھا كلما طلب االمر ذلك. 

- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.   
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل فني فوق التوسط أو متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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                                      الوظائف: المكتبیة
 الدرجة: الثانیة                                                                                        

 

أسم الوظیفة : كاتب سكرتاریة ومحفوظات ثان 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین واإلدارة العامة للشئون اإلداریة والسكرتاریة 
بالجامعة ، كلیة ، معھد ، وحدة 

- تختص الوظیفة بأعمال القید والحفظ وكافة أعمال الشئون اإلداریة  
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام للرئیس المختص. 
- یستلم ویقید المظاریف السریة وتوجیھھا إلى الجھات المختصة  

- یرأس عملیة فض مظاریف المكاتبات الواردة  
- یتبع عملیات القید بدفاتر الصادر والوارد واإلضافة للتأكد من سالمتھا وتنفیذھا في الموعد المقرر 
ھا  ي- یراجع أرقام الفھرست التي وضعت على المكاتبة الواردة والتأكد من صحة رقم الملف المكتوب عل

- یشترك في إعداد الفھرس العام لجمیع الملفات والمحفوظات . 
- یوقع إخطار استعمال الملفات الموجودة باإلدارات والتي تنتھي میعاد إعادتھا  

- یشرف على عملیات نقل اوراق من ملفات إلى اخرى على ضوء ما یستجد من مستلزمات لذلك  
- یشرف على مراجعة بیانات الفھرس 

- یراجع استیفاء المكاتبات الواردة بما یفید الرد علیھا أو الحفظ 
- یؤدى ما یسند إلیة من أعمال آخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
توسط أو متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل. م- مؤھل دراسي  فوق ال
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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 الوظائف: المكتبیة
 الدرجة: الثالثة                                                                                        

 

أسم الوظیفة : كاتب سكرتاریة ومحفوظات ثالث 
  

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین وإدارة السكرتاریة والمحفوظات بالجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بأعمال القید والحفظ وكافة اعمال الشئون اإلداریة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام للرئیس المختص. 
- یراجع الملفات للتأكید من سالمة مسلسل ارقام صحائف الملف وسالمة تتسبقة من ناحیة الشكل 

ومتابعة المكتبات من صادر ووارد  . 
- یراجع المكاتبات المرفقة في كل ملف للتأكد من اختصاص الملف لمواضیع المكاتبات المرفقة بھا . 

- یراجع ویحفظ المرفقات والمستندات وسالمة ذلك . 
- یستفيء المكاتبات الواردة بما یفید الرد علیھا أو الحفظ . 

- یرصد الموضوعات لمطلوب استعجالھا ویعیدھا في تواریخھا المحددة . 
- یحرر مذكرات بشأن المكاتبات المتأخرة الرد علیھا . 

- یشترك في عملیات القید بدفاتر الصادر والوارد واإلضافة إلى الملفات للتأكید من سالمتھا تنفیذھا في 
المواعید المحددة . 

- یراجع بیانات الفھرست ویفید اإلدارات المختلفة بالملفات الجدیدة التي تفتح لھا . 
- یختم أخر صحیفة بما یفید المراجعة . 

- یؤدي ما یسند إلیة من أعمال آخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة . 
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل دراسي فوق التوسط أو متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 5- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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 الوظائف : المكتبیة
الدرجة: الرابعة                                                                                            

 

أسم الوظیفة : كاتب سكرتاریة ومحفوظات رابع 
 

الوصف العام: 
تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون العاملین وإدارة السكرتاریة والمحفوظات بالجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بأعمال القید والحفظ وكافة أعمال الشئون اإلداریة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف العام للرئیس المختص. 
- یوجة المكاتبات الواردة إلى الجھات المختصة ببحثھا. 

- یأشر على كارتات الحركة بحركة الملفات وكذلك الملفات وكذلك في األجندة بأرقام الملفات . 
- یراجع صحة أرقام المكاتبات بملفاتھا والتأشیر علیھا بالختصاص . 

- یتسلم ویبوب القرارات والكتب الدوریة والنشر واألوامر اإلداریة الخاصة بالعمل ویمسك سجالت قیدھا 
 .

- یتبع حركة الملفات بطلب المتأخر فیھا . 
- یتسلم األدوات الكتابیة والنماذج والسجالت الخاصة بالعمل والمحافظة علیھا ویقدھا في السجالت 

المخصصة لذلك ویقوم بصرفھا  
- یؤدي ما یسند إلٮة من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة .   

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب . 
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 الوظائف: المكتبیة                                                                                           
 الدرجة: الثانیة                                                                                           

 

أسم الوظیفة : كاتب شئون مالیة ثان 
 

الوصف العام: 
تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة للموازنة والحسابات بإدارة  الجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بأعمال الموازنة والحسابات والشئون المالیة المختلفة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
 - یراجع البیانات المتعلقة بمشروعات المیزانیة ومراجعة كشوف التجمیع والتفریغ الخاصة بھا .

- یعد البیانات الخاصة باالرتباطات المالیة على ابواب وبنود المیزانیة  
- یراجع المنصرف على بنود المیزانیة وذلك من قیمة االعتمادات المخصصة لھا لعدم تجاوز المیزانیة  

- یراجع الشیكات المسحوبة وأذون الصرف ویراجع إخطاراتھا . 
- یراجع التسویات المالیة وینفذ القرارات التنفیذیة بشأن التعیینات والتنقالت والعالوات من الناحیة 

المالیة . 
- یراجع كشوف التعدیالت التى تطرء على المرتبات واألجور اإلضافیة والبدالت والمكافأت ویكشف 

األستقطاعات والمبالغ المطلوب خصمھا  
- یعد موازین المراجعة الشھریة والربع سنویة والنصف سنویة ویرسلھا لوزارة الخزانة  

- یؤدي ما یسند إلیة من أعمال آخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل دراسي فوق المتوسط أو متوسط او اقل من المتوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة 
االتخصصیة  في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 8- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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 الوظائف: المكتبیة                                             
 الدرجة: الثالثة                  

 

أسم الوظیفة : كاتب شئون مالیة ثالث 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة للموازنة والحسابات  بالجامعة، الكلیة. 

- تختص الوظیفة بأعمال الموازنة والحسابات والشئون المالیة المختلفة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یراجع المستندات واإلستحقاقات للتحقیق من مدى مطابقتھا للقوانین واللوائح ومن صحة استحقاقھا 

ویراجع قیدھا بالسجالت  
- یراجع الحسبة الیومیة والشھریة على الدفاتر المالیة ویراجع األستمارات الشھریة الخاصة بجملة 

المصروفات ویطابقھا على الدفاتر  
- یراجع كشوف التعدیالت التى تطرء على المرتبات واألجور الإلضافیة والبدالت والمكافأت وكشوف 

األستقطاعات والمبالغ المطلوب خصمھا  
- یراجع التسویات المالیة وینفذ القرارات التنفییة بشأن التعیینات والتنقالت والعالوات من الناحیة 

المالیة  
- یراجع القیود الحسابیة ویرصدھا  

- یتسلم تقاریر مناقصات الجھاز المركزي للمحاسبات ووزارة الخزانة فیما یتعلق بتطبیق عملیة 
المراجعة على الصرف والتورید  

- یعد موازین المراجعة الشھریة والربع سنویة والنصف سنویة ویرسلھا لوزارة الخزانة  
- یؤدي ما یسند إلیة من اعمال آخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل دراسي فوق المتوسط أو متوسط او اقل من المتوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة 

االتخصصیة  في مجال العمل. 
 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 5- قضاء مده بینیھ قدرھا 
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ثالثا: الوظائف الحرفیة 
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 المجموعة النوعیة: الحرفیة    
 الوظائف: الحركة والنقل                    

الدرجة: االولي                                                               
 

أسم الوظیفة : مالحظ حرفیین 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بكلیة / المطبعة / إدارة الجامعة  . 

- تختص الوظیفة بمتابعة اعمال صیانة األدوات واألجھزة ومتابعة أعمال الصیانة والتشغیل. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یتابع توزیع العمال ومساعدیھم  

- یتابع اعمال الصیانة الدوریة لآلآلت واألجھزة  
- یتأكد من سالمة تسجیل النتائج الخاصة بالعمل  

- یتابع تنفیذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة إلیة بخصوص العمل  
- یؤدي ما یسند إلیھ من اعمال آخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة   

* شروط شغل الوظیفة : 
- اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة  6- قضاء مدة بینیة قدرھا 
- اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة  
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 المجموعة النوعیة: الحرفیة                                                                                  
 الوظائف: الورش و االالت                                                                           

                                                             الدرجة: الرابعة 

 
أسم الوظیفة : عامل تشغیل أجھزة تبرید ثان 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بإدارة الجامعة  كلیة / معھد / الوحدة / الورش 

- تختص الوظیفة بأعمال تشغیل اجھزة التبرید . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یقوم بتركیب أجھزة التبرید في األماكن المخصصة لھا  

- یعمل على مالحظة تشغیل األجھزة والقیام بعملیة الصیانة الدوریة لھا . 
- یوفر قطع الغیار الالزمة ألجھزة التبرید  

- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة إلیة بخصوص العمل  
- یؤدي ما یسند إلیة من أعمال آخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة  5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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 المجموعة النوعیة: الحرفیة                                                                                                  
 الوظائف: الحركة والنقل                                                                         

                                                               الدرجة: الرابعة

 
أسم الوظیفة : سائق سیارة ثان 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة باالدارة العامة لشئون االفراد و السكرتاریة بالجامعة/ كلیة. 

- تختص الوظیفة بأعمال قیادة السیارات . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یقوم بأعمال قیادة السیارات بأنواعھا المختلفة. 

- یحافظ علي عھدتھ من السیارات . 
- یكشف علي أجھزة السیارات قبل وبعد األستعمال یومیا و العمل علي صیانتھا . 

- یبلغ عن األعطال فور ظھورھا. 
- ینفذ التوجیھات و التعلیمات الصادرةو إلیھ بخصوص العمل . 

- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفیة. 
* شروط شغل الوظیفة : 

-الحصول علي رخصة قیادة عموم السیارات  
- اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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المجموعة النوعیة: الحرفیة 
الورش واألالت  الوظائف:    

                                                                               الدرجة: الثانیة   
 

حرفي معمل ممتاز  اسم الوظیفة :
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة بمعمل كلیة او معھد ،مستشفي الطلبة ،مستشفي  القومى لألورام  

- تختص الوظیفة باألشراف علي صیانة األدوات و األجھزة الطبیة   
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یوزع العمل علي العمال ومساعدیھم ویراقب تنفیذ التعلیمات  

- یشرف علي صیانة األالت واألجھزة الطبیة   
- یحافظ علي ما بعھدتة من عدد واالت ومواد  

یتأكد من سالمة تسجیل النتائج الخاصة بالتحالیل بالسجالت الخاصة   -
- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بخصوص العمل  

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة  

 - الصالحیة واأللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل 
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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                                                  المجموعة النوعیة: الحرفیة                             
الورش واألالت   الوظائف:                                                                 

الدرجة: الرابعة                                                 
         

میكانیكي ثان  اسم الوظیفة :

 
* الوصف العام : 

- تقع ھذة الوظیفة بإدارة الجامعة ،المدن الجامعیة ،كلیة معھد ،ورش ،وحدة 
- تختص الوظیفة بمتابعة االعمال المتصلة بالنواحى المیكانیكیة للسیارات والجرارات واألالت والتبرید 

والغالیات وغیرھا    
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یقوم باالعمال المیكانیكیة في مجال تخصصة  

- یقوم بأعمال الصیانة واألصالحات الخاصة باألجھزة واألالت  
- یشغل األجھزة واألالت المیكانیكیة ویراقبھا  

یكشف عن األجھزة واألالت المیكانیكیة ویتخذ إجراءات تنظیفھا وصیانتھا   -
- یشحن البطاریات الكھربائیة الخاصة باألجھزة  

- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بحصوص العمل  
- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- الصالحیة واأللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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المجموعة النوعیة: الحرفیة  
الورش واألالت  لوظائف:             ا                                

الدرجة: الرابعة                                                    
                                  

كھربائى ثان  اسم الوظیفة :
 

* الوصف العام :  
- تقع ھذة الوظیفة باألدارة العامة للشئون الھندسیة / المدن الجامعیة /كلیة /معھد /وحدة /مستشفي 

- تختص الوظیفة بأعمال التركیبات الكھربائیة  
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یقوم باعمال التركیبات الكھربائیة والتوصیالت  

- یقوم بأعمال الصیانة واألصالحات الخاصة باألجھزة الكھربائیة واألالت   
- یشغل األجھزة واألالت الكھربائیة وصیانتھا  

- یقوم بتركیب اللوحات الكھربائیة   
صوص العمل  خ- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة ب

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- الصالحیة واأللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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المجموعة النوعیة: الحرفیة 
الورش واألالت    الوظائف:                                       

الدرجة: السادسة                                                         

 
میكانیكي مساعد  اسم الوظیفة :

 
* الوصف العام : 

- تقع ھذة الوظیفة بإدارة الجامعة/ المدن الجامعیة /كلیة /معھد /وحدة /ورش  
- تختص ھذة الوظیفة بالمساعدة في االعمال التي تتصل بالنواحى المیكانیكیة للسیارات والجرارت 

واألالت الزراعیة ،اجھزة التكیف والتبرید وغیرھا   
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یساعد في األعمال المیكانیكیة في مجال تخصصة  

- یساعد بأعمال الصیانة واألصالحات الخاصة باألجھزة  واألالت   
- یساعد في تشغیل اآلجھزة واألالت المیكانیكیة ومراقبة إشتغالھا 

- ینظف األجھزة ویصونھا    
- یساعد في شحن البطاریات الكھربائیة الخاصة باألجھزة 

- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بخصوص العمل   
- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب دون الحاجة الي خبرة سابقة  

- إجتیاز األمتحان المقرر امام لجنة فنیة لشغل الوظیفة  
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                                                                                         المجموعةالنوعیة: الحرفیة      
الحركة والنقل   الوظائف:                                         
الدرجة: الثانیة                                        

 

سائق ممتاز  اسم الوظیفة :
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة بإدارة الجامعة/  /كلیة /معھد  

- تختص ھذة الوظیفة باألشراف علي اآلعمال المتعلقة بتشغیل السیارات  
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  -   
یتابع اعمال الصیانة ونظافة السیارات   - 

قوم بمتابعة صرف بونات الوقود للسیارات ویجھز اوامر التشغیل    -   
قوم بمتابعة العھدة الموجودة طرف السائقین  -   
وزع العمل علي السائقین حسب اسبقیة الطلبات واھمیتھا -   
ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بخصوص العمل   -   
یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  -   

* شروط شغل الوظیفة : 
الحصول علي رخصة قیادة عموم السیارات  - 
األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  - 
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  8قضاء مدة بینیة قدرھا - 
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الحرفیة  :                            المجموعة النوعیة
الحركة والنقل   الوظائف:                                             

الدرجة: الثالثة                                                         
 

سائق سیارة أول  اسم الوظیفة :
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة باإلدارة العامة لشئون األفراد والسكرتاریة بالجامعة  /كلیة /معھد  

- تختص ھذة الوظیفة باألعمال المتعلقة بقیادة السیارات   
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یوزع العمل علي السائقین حسب اسبقیة الطلبیات واھمیتھا  

- یتابع اعمال الصیانة ونظافة السیارات     
- یقوم بالتتمیم علي العھدة الموجودة طرف السائقین  

- یصرف بونات الوقود للسیارات ویجھز اوامر التشغیل ویحررھا  
- یبلغ عن اآلعطال التي یحطرة السائقون بھا  

- یقود السیارات في حالة الضرورة 
- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بخصوص العمل 

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

الحصول علي رخصة قیادة عموم السیارات  - 
أللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  - 
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5قضاء مدة بینیة قدرھا - 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

                                                     المجموعة النوعیة:الحرفیة  
الورش واألالت  لوظائف:              ا                                

الدرجة: األولي                                                             
 

مالحظ حرفیین  اسم الوظیفة :
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة بإدارة الجامعة/  /كلیة /معھد / المطبعة  

- تختص ھذة الوظیفة بمتابعة اعمال صیانة األدوات واألجھزة ومتابعة اعمال الصیانة والتشغیل    
*واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یتابع توزیع العمال ومساعدیھم   

- یتابع اعمال الصیانة الدوریة لألالت واالجھزة  
- یتأكد من سالمة تسجیل النتائج الخاصة بالعمل 

- یتابع تنفیذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیة بخصوص العمل   
- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  - 
سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة   6قضاء مدة بینیة قدرھا - 
إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة - 
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                                                                                             المجموعة النوعیة: الحرفیة 
الفنون والعمارة                                           الوظائف:                                           

الدرجة: األولي                     
 

مالحظ حرفیین  اسم الوظیفة :
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة بكلیة /معھد / المطبعة  

- تختص ھذة الوظیفة بمتابعة العمل علي االت الطباعة المختلفة    
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یتابع توزیع العمل علي العاملین   

- یتابع حسن إستخدام الخامات واألدوات الالزمة للعمل  
- یتابع اعمال الصیانة الدوریة الالزمة لماكینات الطباعة  

- یتابع إعداد الفرم وتجھیز الصحائف وضبطھا علي الماكینة  
- یتابع تحریر ملخص یومي بتكالیف اإلنتاج بالقسم   

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  
سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  6- قضاء مدة بینیة قدرھا 

- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة 
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الحرفیة  :     المجموعة النوعیة
 الورش واألالت الوظائف:                                                

الدرجة: الثالثة                                                          

كھربائي أول  اسم الوظیفة :
 

الوصف العام :* 
- تقع ھذة الوظیفة باألدارة العامة للشئون الھندسیة / المدن الجامعیة /كلیة /معھد /وحده/مستشفي 

- تختص  الوظیفة بأعمال التركیبات الكھربائیة وصیانتھا   
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یوزع العمل علي العاملین ویتابع أعمالھم  

- یتابع اعمال صیانة وإصالح األجھزة الكھربائیة 
- یكشف علي األجھزة الكھربائیة ویقوم بتشغیلھا  

- یتابع إعداد وتحضیر الخامات واآلالت واألجھزة الكھربائیة ویراقب تشغیلھا 
- یقوم بتركیب اللوحات الكھربائیة 

- یتابع أعمال التركیبات لكھربائیة  وعمل التوصیالت الالزمة والعمل علي صیانتھا   
 یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  -

* شروط شغل الوظیفة : 
- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة 
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المجموعة النوعیة:الحرفیة  
الورش واألالت  الوظائف:        
الدرجة: الرابعة         

 

عامل صیانة وتشغیل ثان  اسم الوظیفة :

 
* الوصف العام :  

- تقع ھذة الوظیفة بأدارة جامعة القاھرة ، الكلیات/ المعاھد/ المطبعة  
- تختص  الوظیفة بالقیام بأعمال الصیانة والتشغیل 

* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 
- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  

- یقوم بصیانة الماكینات واآلالت الموجودة بأقسام المطبعة 
- یقوم بتوصیل األعمال الكھربائیة وتصلیح الماكینات 

یقوم بإصالح الماكینات المعطلة   -
- ینفذ التعلیمات والتوجھیات الصادرة إلیھ بخصوص العمل   

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  
سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة   5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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المجموعة النوعیة:الحرفیة  
الوظائف :الورش واألالت      
الدرجة :الثالثة    

 

اسم الوظیفة :عامل معمل أول 
* الوصف العام : 

- تقع ھذة الوظیفة بمعمل كلیة او معھد  
- تختص  الوظیفة باإلشراف علي صیانة األدوات واألجھزة الطبیة 

* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 
- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  

- یوزع العمل علي العمال ومساعدیھم 
- یشرف علي صیانة اآلالت واألجھزة الطبیة 

یحافظ علي ما بعھدتھ من عدد وآالت ومواد  -
- یتأكد من سالمة تسجیل النتائج الخاصة بالتحالیل بالسجالت الخاصة 

- ینفذ التعلیمات والتوجھیات الصادرة إلیھ بخصوص العمل  
- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة : 
- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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المجموعة النوعیة:الحرفیة  
الورش واألالت  الوظائف:     
الدرجة: الخامسة      

 

نجار ثالث  اسم الوظیفة :
 

الوصف العام : *
 تقع ھذة الوظیفة بأدارة جامعة المدن الجامعیة  / الورش/ كلیة / معھد/ وحدة- 
 تختص  الوظیفة بأعمال النجارة المختلفة- 
واجبات ومسؤلیات الوظیفة : * 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یقوم بإدارة أجھزة وماكینات قطع ومسح الخشب وصیانتھا 

- یقوم بشق اآلخشاب ومسحھا ونقرھا علي الماكینة 
یقوم بتشكیل وتصنیع األخشاب حسب الموصفات المطلوبة  -

- یصون ویصلح األثاث واألرضیات الخشبیة واألبواب والشبابیك والكراسي 
- یقوم بعملیات  لصق الفورمایكا 

- ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة إلیھ بخصوص العمل    
- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

شروط شغل الوظیفة : * 
- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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     المجموعة النوعیة:الحرفیة                                              
الورش واألالت  الوظائف:     
الدرجة: السادسة        

 

اسم الوظیفة :عامل صیانة وتشغیل مساعد 
 

*الوصف العام : 
- تقع ھذة الوظیفة بأدارة جامعة  ، الكلیات/ المعاھد/ المطبعة  

- تختص  الوظیفة بالمعاونة بأعمال الصیانة والتشغیل 
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

- یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  
- یقوم بصیانة الماكینات واآلالت الموجودة بأقسام المطبعة 

- یساعد في إصالح الماكینات المعطلة  
- یساعد في اعمال التوصیالت الكھربائیة  

- یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
* شروط شغل الوظیفة : 

- األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب دون حاجة الي خبرة سابقة   
- إجتیاز اإلمتحان المقرر امام لجنة فنیة لشغل الوظیفة  
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المجموعة النوعیة:الحرفیة  
الورش واألالت  الوظائف:     
الدرجة: الثالثة    

 

اسم الوظیفة :میكانیكي أول 
 

*الوصف العام : 
تقع ھذة الوظیفة بإدارة الجامعة / المدن الجامعیة / كلیة / معھد /ورش / وحدة  - 
تختص الوظیفة بمتابعة االعمال المتعلقة بالنواحى المیكانیكیة الخاصة بمجاالت میكانیكا السیارات - 

والغالیات واجھزة التبرید والتكیف والالت الزراعیة واألالت الدقیقة وغیرھا من المجاالت المیكانیكیة 
المختلفة  

*واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 
یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر للرئیس المختص  - 
یوزع األعمال علي العمال المھنیین ویتابع اعمالھم - 
یكشف علي األالت والمعدات وتشغیلھا  - 
 یتابع اعمال الصیانة واآلصالحات الآلزمة  -
یحل ویركب وینظف األالت والمعدات المستعملة والعمل علي صیانتھا  - 
یتابع إعداد وتحضیر األالت والخامات ویراقب تشغیلھا  - 
یقوم باألعمال المیكانیكیة كل في مجال تخصصة  - 
یتابع شحن البطاریات الخاصة باألجھزة  - 
ینفذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة إلیھ بخصوص العمل    - 
یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  - 

* شروط شغل الوظیفة : 
األلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل   - 
سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5قضاء مدة بینیة قدرھا - 
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 رابعاً :وظائف الخدمات
المعاونة 
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 : الخدمات المعاونةالوظائف                                                                               
                                                               الدرجة: الثالثة

 
أسم الوظیفة : معاون خدمة ممتاز 

 
الوصف العام: 

- تقع ھذه الوظیفة باالدارة بالكلیة. 
- تختص الوظیفة بتوزیع العمال العاملین ومالحظتھم ومتابعة أعمالھم . 

: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 

- یتابع توزیع العمل بین السعاه و العمال العادیین وینظم نوبتجیتھم ویابع أعمالھم ویبلغ عما یالحظھ 
من مخالفات. 

- یتابع طلب المواد و المھمات الالزمة للعمل من المخازن و أستالمھا وتوزیعھا ومراقبة أستخدمھا. 
- یتابع نظافة المرافق ویتخذ إجراءات احتفاظھا بالمظھر الواجب. 

- یحافظ علي ما تحت یدیھ من عھد و أدوات نظافة ویوزع منھا علي العمال ویتأكد من حسن أستخدمھم 
لھا في االعداد للندوات و الحفالت و إعداد أماكن االمتحانات. 

- یتابع تنفیذ التعلیمات و التوجیھات الصادرة إلیھ بشأن العمل. 
- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفیة. 

* شروط شغل الوظیفة : 
- اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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: الخدمات المعاونة       الوظائف                                                                                        
                                                                               الدرجة: الرابعة 

 

 اسم الوظیفة: معاون خدمة أول
 

 الوصف العام:
- تقع ھذه الوظیفة بالمدن بإدارة الجامعة او كلیة/ معھد. 

- تخضع الوظیفة بتوزیع العمال العاملین ومالحظتھم ومتابعة أعمالھم. 
 واجبات ومسؤلیات الوظیفة :* 
یخضع شاغل ھذه الوظیفة لألشراف المباشر من الرئیس المختص. - 
یتابع توزیع العمل بین السعاه والعمال العادیین وینظم نوبیجیتھم ویتابع اعمالھم ویبلغ عما یالحظھ - 

 من مخالفات.
 یطلب المواد والمھمات االزمة للعمل من المخازن واستالمھا وتوزیعھا ومراقبة استخدامھا.- 
 یالحظ نظافة المرافق ویتأخد اجراءات احتفاظھا بالمظھر الواجب - 
یحافظ علي ما تحت یدیھ من عھد وأداوات نظافة ویوزع منھا علي العمال ویتأكد من حسن استخدمھم - 

 لھا في االعداد للنداوات والحفالت واعداد اماكن االمتحانات.
 یتابع تنفیذ التعلیمات والتوجیھات الصادرة الیھ بشأن العمل- 
 یؤدي ما یسند الیھ من اعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.- 
شروط شغل الوظیفة:  * 

- الصالحیة واإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل. 
 سنوات علي األقل في وظیفة من الدرجة األدني مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا  
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: الخدمات المعاونة                                                                    الوظائف
الدرجة: الخامسة 

                             

معاون خدمة ثان  اسم الوظیفة :
 

* الوصف العام : 
 - تقع ھذة الوظیفة بالإلدارة العامة بالجامعة / كلیة /معھد 

 - تختص الوظیفة باعمال النظافة /ونقل المكاتب / وحدمتھا /وتسلیم البرید الصادر  
* واجبات ومسؤلیات الوظیفة : 

 - یخضع شاغل ھذة الوظیفة لألشراف المباشر لرئیس عمال الخدمات  
 - یقوم بأعمال النظافة في موقعة  

 - یبلغ عن التالف من المرافق العامة في موقعة  
 - یستخدم ادوات النظافة في األغراض المخصصة لھا  

یققوم بأعمال نقل المكاتب وخدمتھا    -
 - ینقل البرید الوارد والصادر من والي إدارة السكرتاریة والمحفوظات  

 - یسلم اعمال النوبتجیة الدوریة  
 - یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

* شروط شغل الوظیفة  
   - الصالحیة واأللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل 

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة  5  - قضاء مدة بینیة قدرھا 
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: الخدمات المعاونة  لوظائف       ا
 الدرجة: السادسة    

 

أسم الوظیفة : معاون خدمة مساعد 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة إدارة الخدمات العامة باإلدارة العامة للجامعة أو كلیة. 

- تختص الوظیفة بتوزیع بالمعاونة في أعمال النظافة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یقوم بأعمال النظافة في موقع عملھ. 

- یستخدم أدوات النظافة في الغرض المخصص لھا. 
- یخدم المكاتب و االفراد واالستراحات. 

- یبلغ عن التالف من المرافق العامھ بالجھة التي یعمل بھا . 
- ینقل البرید الصادر و الوارد من والي إدارة القید و الحفظ. 

- یسلم أعمال النوبتجیة الدوریة. 
- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفیة. 

* شروط شغل الوظیفة : 
- اإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملیة في مجال العمل  

 سنوات على األقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدرھا 
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خامسا: وظائف فنیة 
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 المجموعة النوعیة: الفنیة 
الوظائف: فني معامل                                           

الدرجة: مدیر عام                                                 
 

اسم الوظیفة: كبیر فنیین معامل                                             
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة بكلیة العلوم ،الطب ،الصیدلة، الفم واالسنان ،مستشفي الطلبة، مستشفي  القومي 

لألورام . 
- تختص الوظیفة بإبداء الرأي الفني فیما یتعلق بالمعامل . 

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیة  العام للمدیر العام المختص .  

- یمثل المعامل في اللجان الفنیة .  
- یراجع النتائج اإلجمالیة لفحوص والتحالیل المعملیة وأثبات نتائجھا . 

- ینظر في المشاكل اإلداریة والفنیة المتصلة بالعمل واإلبالغ عن اي أعطال . 
-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة . 

                                     * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل   

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة . 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة . 

- قدرة فائقة علي تقدیم الخبرة العلمیة في مجال األعمال الفنیة .              
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                               المجموعة النوعیة: الفنیة 
الوظائف :فني معامل                                            

الدرجة : األولي                                                
 

اسم الوظیفة: فني معامل أول                                                   
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة بكلیة العلوم ،الطب ،الصیدلة، الفم واالسنان ،مستشفي الطلبة، مستشفي  القومي 

لألورام . 
- تختص الوظیفة باألعمال الفنیة الخاصة بالمعمل .  

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
 - یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیة  العام للرئیس المختص .  

- یجري الفحوص والتحالیل المعملیة وأثبات نتائجھا . 
- تجھیز وإعداد األجھزة والنماذج للقیام باألعمال المعملیة او الدراسات العلمیة للطالب . 

- طلب ما یحتاج المعمل من عدد وأدوات وأجھزة . 
- یشترك في لجان الفحص والمشتریات والتوریدات . 

- یشترك في تنفیذ أعمال األبحاث والتجارب . 
-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة . 

                                     * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل   

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة . 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة . 
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 المجموعة النوعیة: فنیة    
                                                             الوظائف: صیانة                

                                                                           الدرجة: الرابعة 

أسم الوظیفة : فني صیانة مباني رابع               
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بورش كلیات الھندسة والعلوم والطب ومحطة التجارب الزراعیة . 

- تختص الوظیفة بأعمال صیانة المباني الیومیة والدوریة والسنویة . 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لالشراف المباشر للرئیس المختص. 
- یقوم بالمرور الدوري على مرافق المبنى ، واإلبالغ عن أعمال الصیانة المطلوبة  

- یالحظ أعمال الصیانة الدوریة للمباني  
- یقوم بأعمال الصیانة والترمیمات المعماریة بالمبنى  

یؤدي ما یسند إلیة من أعمال أخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة  - 
* شروط شغل الوظیفة : 

- مؤھل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب  
اجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة - 
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                                     المجموعة النوعیة: فنیة    
الوظائف: فني معامل                                                                               

الدرجة: االولي                                                                                    
 

اول فنى معامل أسم الوظیفة : 
 

الوصف العام: 
- تقع ھذه الوظیفة بمعامل الكلیات العملیة. 

- تختص الوظیفة باالشراف علي إعداد المعمل وتجھیزة وصیانة االجھزة. 
: * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة للتوجیھ العام للرئیس المختص. 
- یشرف علي صیانة االجھزة و االالت التي یستعملھا من التلف . 

- یتابع تحضیر ما یلزم من معدات وادوات وخامات العمال التدریب او التشغیل . 
- یشرف علي تشغیل االجھزة و االالت . 

- یشترك في لجان الفحص للخامات. 
- یشرف علي تدریب العاملین الجدد علي استخدام االجھزة و االدوات . 

- یشترك في لجان الجرد السنوي. 
- یؤدي مایسند إلیھ من أعمال أخري مماثلة في نطاق واجبات ومسئولیات الوظیفة.   

* شروط شغل الوظیفة : 
- مؤھل فني فوق التوسط أو متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل. 

 سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة االدني مباشرة . 6- قضاء مده بینیھ قدرھا 
- إجتیاز البرامج التدریبیة الالزمة بنجاح لشغل الوظیفة. 
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 المجموعة النوعیة: الفنیة   
 الوظائف: فني معامل                                        

الدرجة: الثانیة                                                  
 

اسم الوظیفة : فني معامل ثان 
 

 : الوصف العام
 - تقع ھذه  الوظیفة بكلیة العلوم ، الطب ، الصیدلة ، الفم واألسنان ،مستشفي الطلبة ،مستشفي  القومي 

لألورام .  
- تختص الوظیفة باألعمال الفنیة الخاصة بالعمل .   

 :   واجبات ومسؤلیات الوظیفة * 
 .  یحضع شاغل ھذة الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص - 
 یشترك في الفحوص والتحالیل العملیة وإثبات نتائجھا . - 
 یقوم بإعداد األجھزة والنماذج للقیام باألعمال المعملیة او الدراسات العملیة للطالب . - 
 یساعد اعضاء ھیئة التدریس والمعیدین في التجارب واألبحاث . - 
 یعاون في إجراء التجارب واإلختبارات . - 
 یعاون في إجراء البحوث والتجارب المعملیة في مجاالت النباتات والتربة . - 
 یؤدي ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة . - 
  :شروط شغل الوظیفة * 
مؤھل فني فوق المتوسط او متوسط مناسب الي جانب توافر الخبرة الفنیة في مجال العمل قضاء مدة  - 

  سنوات علي االقل في وظیفة من الدرجة األدنى مباشرة 8بینیة قدرھا 
إجتیاز البرامج المتخصصة في مجال العمل الوظیفیة .  - 
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المجموعة النوعیة: الفنیة 
الوظائف :الھندسة المساعده                                                                                              

الدرجة : األولي       

اسم الوظیفة:  
فني شئون ھندسیة / فني ورش / فنى نجار ة میكانیكیة /  فنى برادة / فنى حدادة 
/ فنى حراطة / فنى كھرباء / فنى إلكترونیات / فنى میكانیكا / فنى سباكة / فنى 
ضغط عالي وتولید قوى / فنى تشغیل غالیات / فنى افران ومعامالت حراریة / 
فنى اصالح مراوح كھربائیة وشفاط / فنى تبرید وتكییف / فنى انشاءات / فنى 

رسم ھندسي / مساح / فنى صیانة وتشغیل اول 
 

 الوصف العام :  
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للشئون الھندسیة / كلیة / ورشة  

- تختص الوظیفة باإلشراف على جمیع االعمال المتعلقة بالشؤن الھندسیة  
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یتابع االعمال الفنیة والتنفیذیة المتعلقة بالشؤن الھندسیة ومراقبة حسن سیر العمل  

- یشترك في اللجان الفنیة المختلفة التى ینتدب الیھا واالسھام بخبراتة الفنیة فیھا  
- یراجع التقاریر الفیة الخاصة بنتائج االعمال وإبداء الرأى فیھا وعرضھا على الرئیس المختص  

- یتابع صیانة االجھزة واالدوات المستخدمة في إنجاذ االعمال  
- یتابع سجالت الخزنیة الالزمة للصرف واالستھالك طبقا للتعلیمات  

- یقوم بإتخاذ اجراءات توفیر المعدات واالجھزة المطلوبة للقیام بالعملیات الھندسیة المطلوب  انجازھا 
  -  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

    شروط شغل الوظیفة : *
مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل  -  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة  
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   المجموعة النوعیة: الفنیة 
الھندسة المساعده                                    الوظائف:

الدرجة: الثالثة                                             

اسم الوظیفة:  
فني شئون ھندسیة / فني ورش / فنى نجار ة میكانیكیة /  فنى برادة / فنى 

حدادة / فنى حراطة / فنى كھرباء / فنى إلكترونیات / فنى میكانیكا / فنى سباكة 
/ فنى ضغط عالي وتولید قوى / فنى تشغیل غالیات / فنى افران ومعامالت 
حراریة / فنى اصالح مراوح كھربائیة وشفاط / فنى تبرید وتكیف / فنى 

انشاءات / فنى رسم ھندسي / مساح / فنى صیانة وتشغیل اول 
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للشئون الھندسیة / كلیة / ورش 

- تختص الوظیفة بالقیام باالعمال الفنیة في المجاالت الھندسیة  
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص 
- یمسك السجالت المخزنیة الالزمة للصرف واالستھالك طبقا للتعلیمات  

- یقوم بعمل الصیانة الدوریة لالجھزة واالدوات المستخدمة في العمل  
- یقوم بإستالم االجھزة والمستلزمات االخرى ویحافظ علیھا  

- یففحص المشغوالت من جھة مطابقتھا للمواصفات الھندسیة المطلوبة  
- یدرب الطلبة على اعمال الورش واالبحاث والمشاریع  

- تحضیر ما یلزم من معدات وادوات وخامات العمال التدریب والتشغیل  
- یقوم بأعمال تركیب وتشغیل وصیانة االجھزة واالالت  

  -  یؤدى ما یسند الیة من اعمال اخرى مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
                                     * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة              
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المجموعة النوعیة: الفنیة                                                                                                 
                                                        الوظائف :الھندسة المساعده  

الدرجة: الرابعة                                                                                                  
  

اسم الوظیفة: 
 فني شئون ھندسیة / فني ورش / فنى نجار ة میكانیكیة /  فنى برادة / فنى 

حدادة / فنى حراطة / فنى كھرباء / فنى إلكترونیات / فنى میكانیكا / فنى سباكة / 
فنى ضغط عالي وتولید قوى / فنى تشغیل غالیات / فنى افران ومعامالت حراریة 
/ فنى اصالح مراوح كھربائیة وشفاط / فنى تبرید وتكیف / فنى انشاءات / فنى 

رسم ھندسي / مساح / فنى صیانة وتشغیل اول 
 

* الوصف العام : 
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة العامة للشئون الھندسیة / كلیة / ورشة  

- تختص الوظیفة بالمساعدة في أحد االعمال الفنیة في مجاالت الھندسة  
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یقوم بتنفیذ االعمال المنوط بھا من الرئیس المختص  

- یساعد في اعداد االدوات واالالت واالجھزة وتجھیزھا لعمال التدریب والتشغیل  
- یساعد في اعما ل الصیانة الطارئة لالجھزة اثناء العمل  

- یساعد في اعما لتشغیل المعداتواالجھزة المستخدمة في الورش  
- یعاون الطالب في التدریبات العملیة واالبحاث والمشاریع  

- یحافظ على ما تحت یدیة من عھدة  
-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

                                     * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب  
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                                                        المجموعة النوعیة: الفنیة 
الھندسة المساعده                                 الوظائف:

الدرجة : االولي                                                    
 

اسم الوظیفة: فنى مخزن أول 
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة  / كلیة / ورشة  

- تختص الوظیفة باإلئتمان على جمیع العھد المصلحیة من ادوات وخامات 
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یتابع استالم االصناف الواردة للمخازن طبقا للتعلیمات واللوائح بعد فحصھا  

- یشترك في للجان المشتریات والفحص  
- یتابع الجرد الدوري للمخازن  

- یتابع صیانة المخازن وامدادھا بما یلزم من معدات ضد التلف والحریق  
- یتابع الدفاتر المالیة بالمخزن   

-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة                                                                             
                                     * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 6- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة              
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المجموعة النوعیة: الفنیة 
الھندسة المساعده  الوظائف:

الدرجة: الثانیة 
 

اسم الوظیفة: فنى مخزن ثان                                                  
 

 *الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة  / كلیة / معھد/ ورشة  

- تختص الوظیفة باإلئتمان على جمیع العھد المصلحیة من ادوات وخامات 
                واجبات ومسؤلیات الوظیفة *

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یستلم االصناف الواردة للمخازن طبقا للتعلیمات واللوائح بعد فحصھا   

- یلم بجمیع محتویات المخزن وتخطیط المخزن 
- یقوم الجرد الدوري للمخازن  

- یقوم بصیانة المخازن وامدادھا بما یلزم من معدات ضد التلف والحریق  
- یمسك الدفاتر المالیة بالمخزن   

-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
                                     *شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل  
 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 8- قضاء مدة بینیة قدره

- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة              
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  المجموعة النوعیة: الفنیة 
                                  الوظائف:الھندسة المساعده 

الدرجة: الثالثة                                                
 

اسم الوظیفة: فنى مخزن ثالث 
 

 الوصف العام : *
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة  / كلیة / معھد / ورشة  

- تختص الوظیفة باإلئتمان على جمیع العھد المصلحیة من ادوات وخامات 
                واجبات ومسؤلیات الوظیفة *

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یستلم االصناف الواردة للمخازن طبقا للتعلیمات واللوائح بعد فحصھا  

- یفتح الدفاتر المالیة الخاصة بالعھد المستدیمة والمستھلكة وعمل الكروت الخاصة بالصرف  
- یقوم بعمل قوائم االصناف المطلوبة واالصناف الناقصة بالمخزن لمداركتھا   

- یشترك في للجان المشتریات والفحص   
-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

                                     شروط شغل الوظیفة :      * 
- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب الى جانب توافر الخبرة الفنیة المتخصصة في مجال العمل  

 سنوات علي األقل في الوظیفة من الدرجة األدني مباشرة 5- قضاء مدة بینیة قدره
- اجتیاز البرامج المتخصصة في مجال عمل الوظیفة 
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المجموعة النوعیة: الفنیة                                                                                                 
الھندسة المساعده                                     الوظائف:

الدرجة : الرابعة                                                         
                                                  

اسم الوظیفة: فنى مخزن رابع 
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة باإلدارة  / كلیة / معھد / ورشة  

- تختص الوظیفة باإلئتمان على جمیع العھد المصلحیة من ادوات وخامات 
                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة

- یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف العام للرئیس المختص 
- یعاون في تسلیم االصناف الواردة بالمخازن  

- یصرف االصناف المطلوبة طبقا للتعلیمات واللوائح  
- یسجل االصناف المنصرفة في دفاتر المخازن المعدة لذلك 

- یصنف ویرتب الموجودات بالمخزن طبقا لظروف التخزین المتبعة. 
-  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  

                                     * شروط شغل الوظیفة :
- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب  
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                                    المجموعة النوعیة: الفنیة 
الھندسة المساعده  لوظائف:ا                                  

الدرجة : الرابع                                              
 

اسم الوظیفة: فنى السالمة والصحة المھنیة رابع 
 

 * الوصف العام :
- تقع ھذه الوظیفة بقسم السالمة والصحة المھنیة باإلدارة العامة لمكتب رئیس الجامعة/ كلیة/ معھد/ 
مركز/ اإلدارة العامة للشئون العالجیة (مستشفي الطلبة) /المدن الجامعیة/ مستشفي  القومي لالورام/ 

اإلدارة العامة للمكتبات الجامعیة. 
- تختص الوظیفة باألعمال الفنیة للسالمة والصحة المھنیة 

                * واجبات ومسؤلیات الوظیفة
 - یخضع شاغل ھذه الوظیفة لإلشراف المباشر للرئیس المختص 

 - یقوم بتنفیذ اآلعمال التي یكلف بھا من الرئیس المختص . 
 - یساعد في األعمال متابعة جھاز االنذار اآللي واالطفاء اآللي . 

 - یتأكد من عدم وجود اسالك خارجیة من الحائط والمرور الدوري علیھم . 
 - یساعد في القیام بأعمال الصیانة الطارئة لألجھزة أثناء العمل .  

 - یساعد في القیام بأعمال التشغیل لألجھزة المستخدمة . 
 - یحافظ علي ما تحت یدیھ من عھده . 

 -  یؤدى بما یسند الیة من اعمال اخرى  مماثلة  في نطاق واجبات ومسؤلیات الوظیفة  
                                     * شروط شغل الوظیفة :

- مؤھل فنى فوق متوسط أو متوسط مناسب لنوع العمل بالجھة .  
                                                                                                

 
 
 
 
 

                                                                                     



 

112 
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وظائف خاصة سادسا: 
 بمجال طب االسنان
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                                                                        المجموعة النوعیة: تمریض عالي
 : تمریض أسنانلوظائف                  ا

                   الدرجة: الثالثة 
 
تمریض أسنان أسم الوظیفة : 
 

 *الوصف العام:
 تقع ھذه الوظیفة فى عیادات الكلیة للعالج المجانى و العالج بأجر

 *واجبات و مسئولیات الوظیفة: 
 . والوقائیة العالجیة اإلجراءات جمیع في األسنان طبیب  - مساعدة

 . والحشوات النماذج مواد  - جھیز
 . الملفات وحفظ العالج بنود - تسجیل
 . التعلیمات حسب للمرضى الصحیة - لتوعیة

 . األسنان عیادة ومعدات األجھزة وصیانة نظافة على - إلشراف 
 . األسنان ومعدات أدوات تعقیم على - اإلشراف

 . العمل أثناء العامة السالمة وقواعد مبادئ - تطبیق
 اختصاصھ ضمن بھا یكلف أخرى مھام بأیة - القیام

* شروط شغل الوظیفة : 
و التدریب المتخصص في مجال العمل. الحصول على بكالوریوس تمریض - 
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   المجموعة النوعیة: تمریض و صحة عامة
 : تمریض أسنانلوظائف        ا

         الدرجة: الرابعــــــــة
 
تمریض أسنان أسم الوظیفة : 
 

 *الوصف العام:
 تقع ھذه الوظیفة فى عیادات الكلیة للعالج المجانى و العالج بأجر

 *واجبات و مسئولیات الوظیفة: 
 . والوقائیة العالجیة اإلجراءات جمیع في األسنان طبیب - مساعدة

 . والحشوات النماذج مواد - جھیز
 . الملفات وحفظ العالج بنود - تسجیل
 . التعلیمات حسب للمرضى الصحیة - لتوعیة

 . األسنان عیادة ومعدات األجھزة وصیانة نظافة على - إلشراف
 . األسنان ومعدات أدوات تعقیم على - اإلشراف

 . العمل أثناء العامة السالمة وقواعد مبادئ - تطبیق
 اختصاصھ ضمن بھا یكلف أخرى مھام بأیة - القیام

* شروط شغل الوظیفة : 
و التدریب المتخصص في مجال العمل. الحصول على معھد تمریض أو دبلوم تمریض - 
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  المجموعة النوعیة: تمریض و صحة عامة
 : فنى أسنانلوظائف       ا

 الدرجة: الرابعــــــــة
 

أسنان فنى أسم الوظیفة : 
 

 * الوصف العام:
 - فنى تركیبات: تقع ھذه الوظیفة فى معامل الكلیة لقسم التركبیات الثابتة و المتحركة و التقویم 

 - فنى أشعة: تقع ھذه الوظیفة فى قسم االشعة
 * واجبات و مسئولیات الوظیفة: 

 . والمتحركة الثابتة األسنان - عمل
 . والكاملة الجزئیة األطقم  - صنع
 . والسیرامیك والجسور التیجان - صنع
 . األسنان تقویم أجھزة -  صنع
 . الفوریة األسنان -  صنع
 .األسنان لطبیب وإعدادھا األشعة أفالم - طبع

 . العمل أثناء العامة السالمة وقواعد مبادئ - تطبیق
 . الشھریة اإلحصاءات وعمل بالقسم الخاصة السجالت في الطبیة اإلجراءات - تدوین
 . اختصاصھ ضمن بھا یكلف أخرى مھام بأیة - القیام

* شروط شغل الوظیفة: 
الحصول على دبلوم معھد فنى صحى تخصص تركیبات أسنان أو فنى أشعة و التكلیف لمدة عامین ثم 

 التعیین بالوظیفة.

 
 
 
 

 



 

118 
 

        المجموعة النوعیة: صناعة أسنان                 
 : فنى أسنانلوظائف      ا        

            الدرجة: الثالثة
 

أسنان فنى أسم الوظیفة : 
 

 * الوصف العام:
 - فنى تركیبات: تقع ھذه الوظیفة فى معامل الكلیة لقسم التركبیات الثابتة و المتحركة و التقویم 

 - فنى أشعة: تقع ھذه الوظیفة فى قسم االشعة
 * واجبات و مسئولیات الوظیفة: 

 . والمتحركة الثابتة األسنان - عمل
 . والكاملة الجزئیة األطقم  - صنع
 . والسیرامیك والجسور التیجان - صنع
 . األسنان تقویم أجھزة -  صنع
 . الفوریة األسنان -  صنع
 .األسنان لطبیب وإعدادھا األشعة أفالم - طبع

 . العمل أثناء العامة السالمة وقواعد مبادئ - تطبیق
 . الشھریة اإلحصاءات وعمل بالقسم الخاصة السجالت في الطبیة اإلجراءات - تدوین
 . اختصاصھ ضمن بھا یكلف أخرى مھام بأیة - القیام

* شروط شغل الوظیفة: 
 الحصول على بكالوریوس تركیبات أسنان وصناعة أسنان.
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المرجع:  

 االدارة العامة للتنظیم و االدارة، إدارة ترتیب الوظائف، جامعة القاھرةالدلیل 
 

إعداد: 
د. أمیرة زاید  

جامعة القاھرة -االسنان دكتوراه جراحة الفم والوجھ و الفكین، كلیة طب     
     حاصلة على دبلومة الجودة من الجامعة االمریكیة 

 

مراجعة: 
 .د. سامیة العزبأ

 جامعة القاھرة -أستاذ أمراض الفم كلیة طب االسنان         

 

  أ.د/ مشیرة عبد اللطیف دھبھ
  جامعة القاھرة–    استاذ االشعة ومدیر وحدة ضمان الجودة كلیة طب االسنان 

 

 

  جامعة القاھرة–قسم العالقات العامة  كلیة طب االسنان 
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