
1 
 

 

 

 

 

 

 وظيفيال توصيفال
 المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء
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 لجدة اإلعداد:

 مدير وحدة ضمان الجودة  أ.د/ عزة بركة

 و أكستاذ الفارماكولوجيا الطبية

أ.م.د/ عمانوئيل كمال 

 عزيز كسابا

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة 

 و مدسق معيار القيادة و الحوكمة  

وأكستاذ مساعد الطب الطبيعى و الروماتيزم 

 و التأهيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 مقدمة:

هذا التوصيف الوظيفى للكلية خاص بالسادة القيادات األكاديمية و أعضاء هيئة  

لكلية ا بدقة. وتستخدم واالختصاصات المسئوليات هو يحدد .التدريس والهيئة المعاونة 

 ألطرافكل ال الوظيفي التوصيف على التعرف ومع إتاحة مناسبة إعالن وسائل

 االنتدابو والنقل التعيين حاالت في الوظيفي بالتوصيفكلية ال تلتزم. و المعنية

 .المختلفة للوظائف

 المادة نصوصل وفقا   بالكلية والتنفيذية األكاديمية للقيادات المسئوليات تحديد يتم 

 .الجامعات لتنظيم 6491 لسنة 94 للقانون التنفيذية الالئحة من 655 المادة إلى 56

 امعةج بمجلس المعتمدة الوظيفي التوصيف قواعد اإلسكندرية طب كلية إدارة تطبق

 على بها والمعمول الجامعات، لتنظيم 6491 لسنة 94 قانونبناء على  اإلسكندرية

 المهامو المسئوليات حددت والتى اإلسكندرية، لجامعة التابعة الكليات جميع مستوى

  .الوظائف لمختلف الوظيفية

بنموذج حاليا الكلية إدارة تعمل  تنظيم ونقان من المستنبط الوظيفى التوصيف ً 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة عضاءأب الخاص 69/61/1169 بتاريخ الجامعات

 . االسكندرية طب بكلية
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 فهرس:

 الصفحة الدرجة الوظيفية

  

 9 القيادات األكاديمية بالكلية

  

 8 الكلية عميد

  

 61 السادة وكالء الكلية

 69 الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل

 69 البحوث و العليا الدراكسات لشؤن الكلية وكيل

 11 البيئة وتدمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل

  

 11 السادة مساعدى وكالء الكلية

 11 الطالب للتعليم اإللكترونى و التعليم لشئون الكلية وكيلمساعد 

 19 الطالب لشئون تطوير التعليم و التعليم لشئون الكلية وكيلمساعد 

 16 مساعد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 15 كلية لشئون الدراكسات العليا والبحوثالمساعد وكيل 

 18 كلية لشئون خدمة المجتمع وتدمية البيئةالمساعد وكيل 

  

 11 القسم مجلس رئيس

  

 11 السادة أعضاء هيئة التدريس

 19 متفرغ أكستاذ

 15 أكستاذ

 14 أكستاذ مساعد

 91 مدرس

  

 96 عالم متميز

  

 98 معاونةهيئة الالالسادة أعضاء 

 94 األكاديمية باألقسام مدرس مساعد

 66 اإلكليديكية مساعد باألقسام مدرس

 69 األكاديمية معيد باألقسام

 65 اإلكليديكية معيد باألقسام
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 و أعضاء هيئة التدريسالخاصة بالسادة األكاديمية التوصيف الوظيفى لبعض المداصب 

 معاونةهيئة الال

64 

  

 و هيئة التدريسأعضاء التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة بالسادة 

 )مداصب خاصة بالجودة( معاونةهيئة الال

51 

 56   المدير التدفيذى لوحدة ضمان الجودة

 51 نائب المدير التدفيذى لوحدة ضمان الجودة

 51  مدسقى اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة

 59 اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة عضو

 56 مدسق معيار فى وحدة ضمان الجودة

 55 مدسقى ضمان الجودة باألقسام

  

ة أعضاء هيئالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية التدريسية الخاصة بالسادة 

 )مداصب بمرحلة البكالوريوس( التدريس

58 

 54 المدسق العام لبرنامج البكالوريوس

 91 البكالوريوس مدسق كسدة دراكسية لبرنامج

 91 البكالوريوس برنامجوحدة تعليمية فى مدسق 

 99 البكالوريوس برنامجمادة تعليمية فى مدسق 

  

ة أعضاء هيئالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية التدريسية الخاصة بالسادة 

 )مداصب بمرحلة الدراكسات العليا( التدريس

96 

 95 مدير برنامج الدراكسات العليا

 99 برنامج الدراكسات العليامدسق 

 94 الدراكسات العليا مقررمدسق 

  

 أعضاء هيئة التدريسالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة بالسادة 

 )مداصب خاصة بالكدترول "مرحلة البكالوريوس"(

81 

 86 البرنامج التعليمىمشرف كدترول 

 81 البرنامج التعليمىرئيس كدترول 

 81 التعليمىالبرنامج مساعد رئيس كدترول 

 89 البرنامج التعليمىعضو كدترول 

  

 أعضاء هيئة التدريسالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة بالسادة 

 )مداصب خاصة بالكدترول "مرحلة الدراكسات العليا"(

86 

 85 رئيس الكدترول

 89 مدسق الكدترول

 88 عضو الكدترول
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 أعضاء هيئة التدريسالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة بالسادة 

 ()مداصب خاصة بوحدة القياس و التقويم

84 

 41 مدير وحدة القياس و التقويم

 46 نائب مدير وحدة القياس و التقويم

 41 مسئول لجدة بدك األكسئلة

 41 مسئول لجدة التصحيح اإللكترونى لمرحلة البكالوريوس

 49 مسئول لجدة التصحيح اإللكترونى لمرحلة الدراكسات العليا

 46 مسئول لجدة التقويم اإللكترونى

 45 مسئول لجدة التحليل و اإلحصاء

 49 مسئول لجدة التدريب و االعالم

 48 مدسق مرحلة تعليمية

 44 مدسق المرحلة التعليمية فى القسم العلمى

 611 العلمى مدسق السدة الدراكسية فى القسم

 616 عضو قسم التعليم الطبى

 611 مستشار وحدة القياس و التقويم
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 القيادات األكاديمية بالكلية
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 الكلية عميد الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم القانونمن  91 رقم للمادة وفقا شروط شغل الوظيفة

 لمدة هاب العاملين األساتذة بين من الكلية عميد األسكندرية جامعة رئيس يعين

  .للتجديد قابلة سنوات ثالث

 

 المهارات: 

 .القدرة على القيادة والعمل الجماعي واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجي

 .ذات العالقة بطبيعة العمل اإللمام ببرامج الحاسب اآللي

 ملخص الوظيفة:   المهام والمسئوليات

يقوم العميد بتصريف أمورالكلية وإدارة شئونها العليا واإلدارية والمالية فى 

سمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا  ألحكام رحدود السياسة التى ي

 القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها

 

 والصالحيات:  المهام الوظيفية

 .اإلشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية بالكلية ومتابعة تنفيذها 

 .التنسيق بين األجهرة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية 

  العمل على تقديم اإلقتراحات بشأن إستكمال حاجة الكلية من هيئات

 والتجهيزاتالتدريس والفنيين والفئات المساعدة األخرى والمنشآت 

 واألدوات وغيرها.

  مراقبة سيرالدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبالغ

رئيس الجامعة عن كل من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما 

 ينسب إلى احد اعضاء هيئة التدريس.

  األجهزة اإلدارية بالكلية ومراقبة اعمالهم.باإلشراف على العاملين 

  إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية

والتعليمية واإلدارية والمالية ويتضمن هذا التقريرعرض ألوجه نشاط 

الكلية ومستوى آداء العمل بها وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها 

وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات للحلول 

كلية إلبداء الرأى بشأنه الذا التقريرعلى مجلس المالئمة ويعرض ه

 توطئة لعرضه على مجلس الجامعة.

  اإلشراف على برامج وأنشطة إدارة نظم الجودة واإلعتماد األكاديمي

 من خالل اجتماعات مراجعة اإلدارة العليا لنظم الجودة.

 .تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأنشطة عمادة كلية الطب 

 يام بأي مهام أخرى توكل له من رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة أو الق

 مجلس الكلية في حدود االختصاص
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 التفاصيل:

رئيس  إلي الجلسات محاضر ويبلغ الكلية، مجلس قرارات بتنفيذ العميد يقوم -

 ويبلغ ها،رصدو تاريخ من ايام ثمانية خالل القرارات يبلغه آما ، الجامعة

 .بها إبالغها يجب التي بالقرارات المختصة الجامعية الهيئات والسلطات

 والمالية، واالدارية العلمية شئونها وإدارة الكلية أمور بتصريف العميد يقوم  -

 قرارات تنفيذ و ، الجامعية واللوائح القوانين تنفيذ عن مسئوال ويكون

 هذه حدود في للجامعات االعلي والمجلس الجامعة ومجلس الكلية مجلس

 .القوانين واللوائح

 الجامعة في رئيس إلي تقريرا   الكلية، مجلس علي العرض بعد العميد يقدم  -

في  النشاط نواحي وسائر والبحوث التعليم شئون عن جامعي نهاية كل عام

 .الجامعة مجلس علي للعرض توطئه وذلك الكلية

 الكلية وفقا   في المشكلة واللجان األقسام مجالس إجتماع الي يدعو ان للعميد  -

 الموضوعات. من يراه ما عليها يعرض أن له آما ، القانون هذا ألحكام

 

 الكلية مجلس رئيس هو العميد

 :وعضوية العميد، برئاسة للجامعة التابع أوالمعهد الكلية مجلس يؤلف

 .الكليةوكالء  -6

 األقسام رؤساء -1

 سنة  كل دوريا القسم أساتذة العضوية يتناوب أن على قسم،كل  من أستاذ -1

 الكلية مجلس طلب على بناء الجامعة ولمجلس األستاذية، في أقدميتهم بترتيب

 يتمتعون ال ممن األآثر على أساتذة خمسة المجلس إلىعضوية يضم أن

 .للتجديد قابلة سنة لمدة بعضويته

 على فيها األقسام عدد تزيد ال التي الكليات في ومدرس مساعد أستاذ -9

 ويجري عشرة على األقسام عدد زاد إذا ومدرسين مساعدين وأستاذين عشرة،

 هؤالء يحضر وال فئة،كل  في األقدمية بترتيب سنةكل  دوريا   العضوية تناوب

 وال األساتذة، توظيف شئون في النظر عند الكلية مجلس اجتماعات األعضاء

 .المساعدين األساتذة توظيف شئون النظرفي عند منهم يحضرالمدرسون

 تدرس التي المواد في خاصة دراية لهم ممن ثركاأل على أعضاء ثالثة -6

 علي بناء الجامعة رئيس من بقرار للتجديد قابلة سنتين لمدة يعينون الكلية في

 بين يجمعوا أن واليجوز الجامعة، مجلس وموافقة الكلية مجلس اقتراح

 تتبعه الذي الجامعة مجلس وعضوية المعهد أو الكلية مجلس نم ثركا عضوية

  .الكلية

 مجلس في ليتهمكغير  بكلية التدريس بأعباء تقوم التي األقسام رؤساء ويشترك

 .أوالمعهد الكلية تلك

 

 :اآلتية المسائل في بالنظر الكلية مجلس يختص 
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 :والمتابعة والتدظيم والتدسيق التخطيط مسائل :أوال

 وتنظيمها الكلية، في العلمية والبحوث للتعليم العامة السياسة رسم - 6

 .المختلفة األقسام بين وتنسيقها

 والمكتبة والتجهيزات المعامل ودعم المباني وإنشاء استكمال خطة وضع - 1

 .الكلية في

 على واإليفاد الدراسية واإلجازات للبعثات المعهد أو الكلية خطة إعداد - 1

 .األجنبية المنح

 .ةالكلي في التدريس هيئة أعضاء الستكمال برنامج إعداد - 9

 .الكلية أقسام بعض في الدراسة بتشجيع الكفيلة السياسة إعداد - 6

 راتكوالمذ الكتب على الكلية طالب حصول بتيسير الكفيلة السياسة إعداد - 5

 .المواد بعض في التأليف وبتشجيع الجامعية

 هذه بين التنسيق وتنظيم الكلية أقسام في العمل لنظام العام اإلطار رسم - 9

 .األقسام

 في بينها والتنسيق الكلية في الدراسة لمقررات العلمي المحتوى إقرار - 8

 .المختلفة األقسام

 الداخلية الالئحة وإعداد للجامعات التنفيذية الالئحة وضع في الرأي إبداء - 4

 .للكلية

 .الكلية لمكتبة الداخلية الالئحة وضع - 61

 .أعدادهم وتحديد الكلية في الطالب قبول تنظيم - 66

 االمتحانات وأعمال والتمرينات والبحوث والمحاضرات الدروس تنظيم - 61

 .الكلية في

 المؤتمرات وتوصيات األقسام وتقارير كليةلل السنوي التقرير مناقشة - 61

 الكلية في والبحث واالمتحان الدراسة نظم وتقييم ولألقسام، للكلية العلمية

 والتعليمي العلمي التقدم إطار وفي ذلك ضوء في وتجديدها ومراجعتها

 .المتطورة وحاجاته المجتمع ومطالب

 .الكلية في والمالية اإلدارية الشئون تنظيم - 69

 .الكلية موازنة مشروع إعداد - 66

 .الكلية في والبحوث للتعليم العامة السياسة تنفيذ متابعة - 65

 

 :التدفيذية المسائل :ثانيا

 .األقسام على المالية االعتمادات توزيع - 69

 .وإليها الكلية من قيدهم ونقل الطالب تحويل - 68

 توراهكوالد الماجستير رسائل وتسجيل العليا للدراسات الطالب قيد - 64

 .والتسجيل القيد وإعداد الرسائل على الحكم لجان وتعيين

 .العملية والتمرينات والمحاضرات الدروس توزيع - 11
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 لجانه تشكيل و أعماله وتوزيع جداوله ووضع االمتحانات مواعيد تحديد - 16

 االمتحانات ونتائج االمتحان لجان مداوالت وإقرار الممتحنين واجبات وتحديد

 .الكلية في

 .الكلية من والدبلومات العلمية والشهادات الدرجات منح اقتراح - 11

 التفرغ ومكافآت الدراسية واإلجازات والمنح للبعثات الترشيح - 11

 .العليا للدراسات

 .ونقلهم الكلية في التدريس هيئة أعضاء تعيين اقتراح - 19

 .وإليها الكلية من الندب - 16

 .العلمي التفرغ وإجازات واإلعارات العلمية للمهمات الترشيح - 15

 .للطالب والرياضية االجتماعية الشئون رعاية - 19

 .السابعة المادة حكم مراعاة مع التبرعات قبول اقتراح - 18

 المتناظرة الكليات من األحوال بحسب األولى الفرق طالب تحويل قبول - 14

 .القانون لهذا الخاضعة الجامعات في

 الخاضعة للجامعات تابعة غير آليات من الطالب قيد ونقل تحويل قبول - 11

 .القانون لهذا

 هذه على الحكم لجان وتعيين توراهكوالد الماجستير رسائل تسجيل - 16

 .التسجيل وإلغاء الرسائل

 

 :متفرقة مسائل :ثالثا

 .الجامعة مجلس عليه يحيلها التي األخرى المسائل - 11

 .للقانون وفقا   بها يختص التي اآلخرى المسائل - 11
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 الكليةسادة وكالء ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 الجامعات تنظيم بشأن ٢٤٤١ لسنة ٧٤ رقم القانون من ٧٤ رقم للمادة وفقا شروط شغل الوظيفة
 ويقوم أقدمهما الكلية شئون إدارة في العميد يعاونان وكيالن لكل كلية يكون

والتعليم  بالدراسات الخاصة بالشئون أحدهما ويختص غيابه، عند مقامه

واالجتماعية  والرياضية الثقافية الطالب وشئون البكالوريوس بمرحلة

 الكليات مع الروابط وتوثيق والبحوث العليا الدراسات بشئون اآلخر ويختص

 .العلمي بالبحث المعنية والمراكزوالهيئات ومع المعهد

 البيئة، وتنمية المجتمع خدمة بشئون يختص للكلية ثالث وكيل تعيين يجوز ماك

 البيئة. وتنمية المجتمع خدمة مجلس في عضوا وظيفته ويكون بحكم

 على بناء الجامعة رئيس من بقرار الكلية أساتذة بين من الوكيل تعيين ويكون

 واحدة. مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة وذلك العميد، ترشيح

 

 المهارات: 

 .على القيادة والعمل الجماعي واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجيالقدرة 

 .اإللمام ببرامج الحاسب اآللي ذات العالقة بطبيعة العمل

 ملخص الوظيفة:   المهام والمسئوليات

يتولي الشئون الخاصة بالدراسات والتعليم  بمرحلة البكالوريوس وشئون 

فى حدود السياسة التى الطالب الثقافية والرياضية واإلجتماعية وذلك 

يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا  ألحكام القوانين واللوائح 

 والقرارات المعمول بها

 

 المهام الوظيفية والصالحيات: 

  .تصريف الطلبة فى الكلية واإلشراف على التدريب العملى للطالب 

  دراسة مقترحات األقسام فى شأن الندب للتدريس واالمتحانات من

 خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية.

 .اإلشراف على رعاية الشئون الرياضية واالجتماعية للطالب 

  اإلشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية فى

 الكلية.

 .اإلشراف على شئون الطالب والوافدين 

 صهإعداد مايعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فى ما يخ 

  اإلشراف على تنفيذ برامج وأنشطة إدارة نظم الجودة واإلعتماد

 األكاديمي بالكلية.

 .تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأنشطة شئون الطالب 
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  القيام بأي مهام أخرى توكل له من عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو

 مجلس الجامعة أو مجلس الكلية في حدود االختصاص

 

 التفاصيل:

 الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم القانون من 11 رقم للمادة وفقا

 التعليم شئون مجلس فى عضو هو والطالب التعليم لشؤن الكلية وكيل

 مرحلة في الدراسة لشئون الجامعة رئيس برئاسة نائب والطالب

 الجامعة فى وشئون الطالب البكالوريوس

 

 :اآلتية المسائل بالنظرفي والطالب التعليم شئون مجلس يختص

 :والمتابعة والتنظيم والتنسيق التخطيط مسائل :أوال

أو  البكالوريوس مرحلة في والتعليم للدراسة العامة السياسة وإعداد دراسة -

 في ومعاهدها الجامعة آليات بين والتنسيق وتنظيمها، الجامعة في الليسانس

 .شأنها

 والمواد األقسام بين والتنسيق التعاون بتحقيق الكفيلة السياسة رسم -

 مرحلة في الدراسة يخص فيما ومعاهدها الجامعة في آليات المتماثلة

 .أو الليسانس البكالوريوس

 مرحلة في األقسام بعض في الدراسة بتشجيع الكفيلة السياسة إعداد -

 .البكالوريوس أوالليسانس

 البكالوريوس مرحلة طالب حصول بتيسير الكفيلة السياسة إعداد -

 بعض في التأليف وبتشجيع الجامعية راتكوالمذ على الكتب أوالليسانس

 .المرحلة لهذه المواد

 الدراسة شئون يخص فيما للجامعات التنفيذية اللوائح وضع في الرأي إبداء -

 .الطالب وشئون أوالليسانس البكالوريوس بمرحلة والتعليم

  .أعدادهم وتحديد أوالليسانس البكالوريوس مرحلة في الطالب قبول تنظيم -

 وأعمال العملية والتمرينات والمحاضرات للدروس العام النظام إعداد -

 .الليسانس أو البكالوريوس في مرحلة االمتحان

 الجامعة. في الطالبية الخدمات شئون تنظيم -

 جامعة.ال في للطالب واالجتماعي والرياضي الثقافي النشاط شئون تنظيم -

 وتقارير العلمية المؤتمرات وتوصيات والمعاهد الكليات تقارير مناقشة -

 لشئون الجامعة رئيس لنائب السنوي والتقرير الجامعة في العلمية الدوائر

 الجامعة في الطالب وشئون أوالليسانس البكالوريوس مرحلة الدراسة في

 الطالبية الخدمات ونظم المرحلة هذه في واالمتحان نظم الدراسة وتقييم

 .بها النهوض يكفل بما ومراجعتها الطالب المختلفة وشئون

 وخطة أوالليسانس البكالوريوس مرحلة في التعليم خطة تنفيذ متابعة -

 .الجامعة الطالب في شئون

مرحلة  في بالتعليم المتعلقة واإلحصاءات البيانات جميع وتحليل حصر -

 .الجامعة في وبالطالب أوالليسانس البكالوريوس
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 مرحلة في االمتحانات بعض أومن المقررات بعض من اإلعفاء -

 البكالوريوس أوالليسانس. 

 لياتك في أوالليسانس البكالوريوس مرحلة في االمتحان مواعيد تحديد -

 .الجامعة ومعاهدها

 الوافدين. الطالب شئون علي اإلشراف -

 خارج من اإلمتحانات و للتدريس الندب شأن في األقسام مقترحات دراسة -

 الكلية. مجلس علي و عرضها  الكلية

 

 :متفرقة مسائل :ثانيا

 الجامعة. مجلس عليه يحيلها التي المسائل

 .للقانون وفقا   بها تختص التي األخرى المسائل
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 البحوث و العليا الدراكسات لشؤن الكلية وكيل الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 الجامعات تنظيم بشأن ٢٤٤١ لسنة ٧٤ رقم القانون من ٧٤ رقم للمادة وفقا شروط شغل الوظيفة
 الجامعة رئيس من بقرار أوالمعهد الكلية أساتذة بين من يلكالو تعيين يكون

 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة ،وذلك العميد ترشيح على بناء

 

 المهارات: 

 .القدرة على القيادة والعمل الجماعي واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجي

 .اإللمام ببرامج الحاسب اآللي ذات العالقة بطبيعة العمل

 :  ملخص الوظيفة المهام والمسئوليات

يتولي الشئون الخاصة بالدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات 
المعنية بالبحث العلمي  وذلك فى حدود ومع المعاهد والمراكز والهيئات 

السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً ألحكام القوانين 
 واللوائح والقرارات المعمول بها

 

 : المهام الوظيفية والصالحيات

  إعداد خطة الدرسات العليا و البحوث العلمية فى الكلية بناًء على
 .المتخصصة إقترحات مجالس األقسام واللجان

 .متابعة تنفيذ هذة الخطة فى األقسام المختلفة بالكلية 
  اإلشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية و متابعة تنفيذ السياسة

 المرسومة فى هذا الشأن.
  إقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية وتولى شئون

 العالقات الثقافية الخارجية.
  المؤتمر السنوى للكلية فيما يخصه.إعداد ما يعرض على 
  اإلشراف على شئون المكتبة وإقتراح الخطة لتزويدها بالكتب والمراجع

       والدوريات
  اإلشراف على تنفيذ برامج وأنشطة إدارة نظم الجودة واإلعتماد

 األكاديمي بالكلية.
 .تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأنشطة الدراسات العليا 
 قيام بأي مهام أخرى توكل له من عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو ال

 مجلس الجامعة أو مجلس الكلية في حدود االختصاص
 

 

 

 



18 
 

 التفاصيل:

لشؤن  الكلية يلكو ، الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا

 فى والبحوث العليا الدراسات مجلس عضو هو الدراسات العليا و البحوث

 الجامعة نائب رئيس برئاسة الجامعة

 

 :اآلتية المسائل في بالنظر والبحوث العليا الدراسات مجلس يختص

 :والمتابعة والتدظيم والتدسيق التخطيط مسائل :أوال

 والتنسيق الجامعة، في والبحوث العليا للدراسات العامة السياسة وإعداد دراسة
 .ومعاهدها الجامعة آليات في بينهما

 المتماثلة والمواد األقسام بين والتنسيق التعاون بتحقيق الكفيلة السياسة رسم

 .الجامعة في والبحوث العليا الدراسات يخص فيما ومعاهدها الجامعة آليات في

 المنح على ولإليفاد الدراسية وأجازاتها الجامعة لبعثات عامة خطة إعداد

 .األجنبية
 خارجها، أو الجامعات داخل من التدريس هيئة أعضاء الستكمال برنامج إعداد

 .المختلفة التخصصات في الباحثين من متكاملة فرق ولتكوين

 . علمية مهمات في الجامعات في التدريس هيئة أعضاء إليفاد سياسة وضع
 الجامعات في دراسية وحلقات علمية وندوات مؤتمرات لعقد خطة وضع

 .وخارجها البالد داخل في الجامعة خارج منها يعقد فيما ةكوللمشار

 الدراسات شئون يخص فيما للجامعات التنفيذية الالئحة وضع في الرأي إبداء

 .والبحوث  العليا

 .الجامعة في العليا الدراسات طالب قبول تنظيم

 .الجامعة في العلمي البحث حساب نظام إعداد
 .الجامعات في والبحوث العليا للدراسات التفرغ مكافآت نظام إعداد
 وتقارير فيها العلمية المؤتمرات وتوصيات والمعاهد الكليات تقارير مناقشة

 لشئون الجامعة رئيس لنائب السنوي والتقرير الجامعة في العلمية الدوائر

 الجامعة في والبحوث العليا الدراسات نظم وتقييم والبحوث، العليا الدراسات

 .بها النهوض يكفل بما ومراجعتها

  .الجامعة في والبحوث العليا الدراسات خطة تنفيذ متابعة
 والمدرسين التدريس بهيئة الخاصة واإلحصاءات البيانات وتحليل حصر

 في النادرة واألجهزة والبحوث العليا والدراسات والمعيدين المساعدين

 .الجامعة

 في التصرف نظام ووضع الجامعة في العلمي البحث موازنة مشروع إعداد

 .موازنته بنود

 

 :التدفيذية المسائل :ثانيا

  .الجامعة في العلمي البحث صندوق إدارة

 على وتوزيعها المختلفة والفنية العلمية الهيئات من العلمية المشكالت تلقي

 .المختصة ومعاهدها الجامعة  لياتك
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  .امتحاناتها ومن الدراسية المقررات بعض من العليا الدراسات طالب إعفاء
  .ومعاهدها الجامعة لياتك في العليا الدراسات امتحانات مواعيد تحديد
  .العليا للدراسات التفرغ مكافأة تقرير
  .الدراسية اإلجازات وتقرير األجنبية، المنح وعلى الجامعة بعثات في اإليفاد
 والندوات ولحضورالمؤتمرات علمية مهمات في التدريس هيئات أعضاء إيفاد

 .الدراسية والحلقات العلمية

 .العلمي التفرغ بإجازات لألساتذة الترخيص
  التدريس هيئة أعضاء على وتوزيعها ونشرها وتشجيعها العلمية البحوث جمع
 .وخارجها البالد داخل في العلمية والهيئات العلماء مع وتبادلها الجامعة في

  .المقترحة للبرامج وفقا   الجامعة في العلمي البحث موازنة توزيع
 

 :متفرقة مسائل :ثالثا  

 .الجامعة مجلس عليه يحيلها التي المسائل
 .للقانون وفقا   بها يختص التي األخرى المسائل
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 البيئة وتدمية المجتمع خدمة لشئون الكلية وكيل الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 الجامعات تنظيم بشأن ٢٤٤١ لسنة ٧٤ رقم القانون من ٧٤ رقم للمادة وفقا شروط شغل الوظيفة
 الجامعة رئيس من بقرار أوالمعهد الكلية أساتذة بين من يلكالو تعيين يكون

 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة وذلك العميد، ترشيح على بناء

 

 المهارات: 

 القدرة على القيادة والعمل الجماعي واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجي.

 اإللمام ببرامج الحاسب اآللي ذات العالقة بطبيعة العمل.

 :  ملخص الوظيفة المهام والمسئوليات

يتولي الشئون الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة  وذلك فى حدود 
السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً ألحكام القوانين 

 واللوائح والقرارات المعمول بها.
 
 

 : المهام الوظيفية والصالحيات

  دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق
 دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  دراسة مشاكل النشاط اإلنتاجي ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة
 ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها

 مة إلنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع دراسة واقتراح السياسة العا
الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطالب وذلك فيما عدا المستشفيات 

 الجامعية
  دراسة واقتراح السياسة العامة إلعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد

المجتمع علي استخدام األساليب الفنية الحديثة والعلمية وتعلمهم ورفع 
 شتي المجاالتكفاءتهم اإلنتاجية في 

  دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية
 والمحاضرات العامة التي تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  اإلشراف على تنفيذ برامج وأنشطة إدارة نظم الجودة واإلعتماد
 األكاديمي بالكلية.

 ة خدمة المجتمع تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأنشط
 والبيئة.

  القيام بأي مهام أخرى توكل له من عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو
 مجلس الجامعة أو مجلس الكلية في حدود االختصاص
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 التفاصيل:

 هو الكلية يلكو ،الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا

 رئيس نائب برئاسة الجامعة فى البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجلس عضو

  ئة.البي وتنمية المجتمع خدمة لشئون الجامعة

 

 :اآلتية المسائل في بالنظر المجتمع وتنمية البيئة خدمة مجلس يختص

 تحقيق تكفل التي والبرامج والخطط العامة السياسة واقتراح دراسة - 6

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة في الجامعة دور

 البيئة في العمل ومواقع ودورالخدمات اإلنتاجي النشاط لكمشا دراسة -1

 .حلها في التطبيقي العلمي البحث ودور

 الطابع ذات الوحدات وإدارة إلنشاء العامة السياسة واقتراح دراسة - 1

 .عيةالجام المستشفيات عدا فيما وذلك لغيرالطالب خدماتها تقدم التي الخاص

 أفراد تدريب برامج وتنفيذ إلعداد العامة السياسة واقتراح دراسة - 9

 ورفع وتعليمهم الحديثة والفنية العلمية األساليب استخدام على المجتمع

 .المجالت شتى في االنتاجية فائتهمك

 العلمية والندوات المؤتمرات لتنظيم العامة السياسة واقترح دراسة - 6

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة تستهدف التي العامة والمحاضرات

 .الرأي وإبداء للدراسة الجامعة مجلس يحيلها التي المسائل - 5

 .للقانون وفقا   بها يختص التي األخرى المسائل - 9
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 الطالب للتعليم اإللكترونى و التعليم لشئون الكلية وكيلمساعد  الوظيفة مسمى

 ماجستير فى أحد الفروع الطبية على األقل. العلمي المؤهل

 مدرس مساعد عامل بأحد اقسام كلية الطب على األقل. شروط شغل الوظيفة

 المهارات:

 أن تكون له خبرة فى مجال التعليم اإللكترونى. - 

لهجين طبقا ااإللكترونى و التعليم التعليم ب الشئون الخاصةالمساعدة فى يتولى  المهام والمسئوليات

 لتكليفات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب. و تتمثل فيما يلى:

 المساعدة فى وضع استراتيجية التعليم اإللكترونى لمرحلة البكالوريوس. -6

المساعدة فى تنظيم وتطويرومتابعة المنصة التعليمية للطالب طبقا  -1

 الحتياجات المقررات الدراسية.

االحتياجات التدريبية و تدريب السادة أعضاء هيئة  المساعدة فى تحديد -1

 ريس و الهيئة المعاونة لتطبيق التعليم عن بعد و التعليم المختلط.دالت

 مساعدة الطالب فى تحقيق االستخدام األمثل للمنصة التعليمية. -9

تقديم الدعم الفنى لكال من السادة أعضاء هيئة التدريس و الطالب أثناء  -6

 التعلم عن بعد.تنفيذ 

  المساعدة فى تنظيم و تطبيق األمتحانات اإللكترونية.-5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 الطالب لشئون تطوير التعليم و التعليم لشئون الكلية وكيلمساعد  الوظيفة مسمى

 ماجستير فى أحد الفروع الطبية على األقل. العلمي المؤهل

 اقسام كلية الطب على األقل.مدرس مساعد عامل بأحد  شروط شغل الوظيفة

 المهارات:

 أن تكون له خبرة فى أعمال لجنة المناهج. - 

 شارك فى اعداد توصيفات و تقارير المقررات الدراسية بالكلية. -

 أن تكون له خبرة فى  أعمال اإلمتحانات و التحليل اإلحصائى للنتائج. -

 ين.شئون الطالب و الخريجملما بمعايير الجودة الخاصة بالتعليم و التعلم و  -

جميع المهام الخاصة بتطبيق الالئحة الداخلية لمرحلة المساعدة فى يتولى  المهام والمسئوليات

بما فيها اجراءات تطوير و تنفيذ المقررات الدراسية لمرحلة  البكالوريوس

 يم والطالبوكيل الكلية لشئون التعلالبكالوريوس طبقا لتكليفات السيد الدكتور 

 وهى:

المساعدة فى وضع أهداف و خطط تطوير المحتوى العلمى للمقررات  -6

 الدراسية طبقا للمعايير القومية األكاديمية القياسية المعتمدة.

 المساعدة فى وضع خطط استحداث و تطوير أساليب التعليم و التعلم. -1

 المساعدة فى تطوير أساليب القياس و التقويم. -1

 خطط الجداول الدراسية و اإلمتحانات. المساعدة فى وضع -9

المساعدة فى تحديد االحتياجات التدريبية و وضع خطط التدريب الخاصة  -6

 بالعملية التعليمية للسادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

 المساعدة فى وضع التقارير السنوية للعملية التعليمية. -5

بعة العملية التعليمية من كافة الجهات المساعدة فى اإلعداد لزيارات متا -9

 المعنية مثل: لجنة قطاع الدراسات الطبية.

المساعدة فى تنفيذ أهادف الخطة اإلستراتيجية للكلية و متطلبات خطط  -8

 الجامعة.

المساعدة فى متابعة شكاوى و مشكالت الطالب الخاصة بالعملية التعليمية  -4

 و اإلجراءات المقررة.

يل وكعلى القيام بأى مهام أخرى توكل إليه من السيد الدكتور  المساعدة -61

  .الكلية لشئون التعليم و الطالب
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 الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيلمساعد  الوظيفة مسمى

 ماجستير فى أحد الفروع الطبية على األقل. العلمي المؤهل

 الطب على األقل. مدرس مساعد عامل بأحد اقسام كلية شروط شغل الوظيفة

 المهارات:

 القدرة على القيادة والعمل الجماعى واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجى - 

 اإللمام ببرامج الحساب اآللى ذات العالقة بطبيعة العمل -

 

 وذلك ، الطالب و التعليم لشئون الكلية وكيل على ترشيح بناء تعيينه ويكون

 واحدة. مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة

التعليم بمرحلة البكالوريوس وشئون ب الشئون الخاصةالمساعدة فى يتولى  المهام والمسئوليات

الطالب الثقافية والرياضية واالجتماعية وذلك فى حدود السياسية التى يرسمها 

 وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالب و مجلس الجامعة ومجلس الكلية 

  .لوائح والقرارات المعمول بهاوفقا  ألحكام القوانين وال

 

 لمهام الوظيفية والصالحيات ا

تصريف الطلبة فى الكلية واالشراف على التدريب المساعدة على . 1.6

 .وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالبفى حدود تكليف العملى للطالب 

دراسة مقترحات االقسام فى شأن الندب للتدريس  المساعدة على. 1.1

فى حدود  واالمتحانات من خارج الكلية توطئة لعرضها على مجلس الكلية

  .وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالبتكليف 

االشراف على رعاية الشئون الرياضية واالجتماعية  المساعدة على. 1.1

  .ون التعليم والطالبوكيل كلية الطب لشئفى حدود تكليف  للطالب

االشراف على متابعة تدريس المقررات القومية والتربية  المساعدة على. 1.9

  .طالبوكيل كلية الطب لشئون التعليم والفى حدود تكليف  العسكرية فى الكلية

 فى حدود تكليف االشراف على شئون الطالب والوافدين المساعدة على. 1.6

  .والطالب وكيل كلية الطب لشئون التعليم

يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فى  ما  اعداد المساعدة على. 1.5

 .وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالبفى حدود تكليف ما يخصه 

االشراف على تنفيذ برامج وانشطة ادارة نظم الجودة  المساعدة على. 1.9

تعليم ة الطب لشئون الوكيل كليفى حدود تكليف  واالعتماد االكاديمى بالكلية

  .والطالب

تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأنشطة شئون  المساعدة على. 1.8

 .وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالبفى حدود تكليف  الطالب

القيام بأى مهام أخرى توكل له من وكيل كلية الطب  المساعدة على. 1.4

  .لشئون التعليم والطالب
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 كلية الطب لشئون الدراكسات العليا والبحوث وكيلمساعد  الوظيفة مسمى
 ماجستير فى أحد الفروع الطبية على األقل. العلمي المؤهل

 مدرس مساعد عامل بأحد اقسام كلية الطب على األقل. شروط شغل الوظيفة

 المهارات:

 القدرة على القيادة والعمل الجماعى واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجى - 

 اإللمام ببرامج الحساب اآللى ذات العالقة بطبيعة العمل -

 

كلية الطب لشئون الدراسات العليا  وكيل على ترشيح بناء تعيينه ويكون

 واحدة. مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة وذلك ، والبحوث

الشئون الخاصة بالدراسات العليا والبحوث وتوثيق  المساعدة فىيتولى  والمسئولياتالمهام 

الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى 

يل وك و وذلك فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية

ح ا  ألحكام القوانين واللوائكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وفق

 والقرارات المعمول بها. 

 

 المهام الوظيفية والصالحيات 

إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية  المساعدة على .1.6

كيل وفى حدود تكليف  بناء  على إقترحات مجالس األقسام واللجان المتخصصة

 .وثكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبح

ى ف متابعة تنفيذ هذة الخطة فى األقسام المختلفة بالكليةالمساعدة على . 1.1

 .وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوثحدود تكليف 

اإلشراف على شئون النشر العلمى فى الكلية ومتابعة  المساعدة على .1.1

طب لشئون كلية الوكيل فى حدود تكليف  تنفيذ السياسة المرسومة فى هذا الشأن

 .الدراسات العليا والبحوث

إقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية فى الكلية المساعدة على . 1.9

ة الطب وكيل كليفى حدود تكليف  وتولى شئون العالقات الثقافية الخارجية

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث

 للكلية فيما يخصه إعداد مايعرض على المؤتمر السنوىالمساعدة على . 1.6

 .وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوثفى حدود تكليف 

اإلشراف على شئون المكتبة وإقتراح لخطة لتزويدها المساعدة على . 1.5

وكيل كلية الطب لشئون فى حدود تكليف  بالكتب والمراجع والدوريات

 .الدراسات العليا والبحوث

لى تنفيذ برامج وأنشطة إدارة نظم الجودة اإلشراف عالمساعدة على . 1.9

وكيل كلية الطب لشئون فى حدود تكليف  واإلعتماد األكاديمى بالكلية

 .الدراسات العليا والبحوث
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تنفيذ أنشطة الجودة والسالمة ذات العالقة بأتنشطة المساعدة على . 1.8

يا لوكيل كلية الطب لشئون الدراسات العفى حدود تكليف الدراسات العليا 

 .والبحوث

القيام بأى مهام أخرى توكل له من عميد الكلية أو رئيس المساعدة على . 1.4

فى حدود الجامعة أو مجلس الجامعة أو مجلس الكلية فى حدود االختصاص 

 .وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوثتكليف 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 الطب لشئون خدمة المجتمع وتدمية البيئةكلية  وكيلمساعد  الوظيفة مسمى
 ماجستير فى أحد الفروع الطبية على األقل. العلمي المؤهل

 مدرس مساعد عامل بأحد اقسام كلية الطب على األقل. شروط شغل الوظيفة

 المهارات:

 القدرة على القيادة والعمل الجماعى واإلبداع والتخطيط اإلستراتيجى - 

 الحساب اآللى ذات العالقة بطبيعة العملاإللمام ببرامج  -

 

كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية  وكيل على ترشيح بناء تعيينه ويكون

 واحدة. مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة وذلك ، البيئة

الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى حدود  المساعدة فىيتولى  المهام والمسئوليات

السياسة التى يرسمها الجامعة ومجلس الكلية وفقا  ألحكام القوانين واللوائح 

 .والقرارات المعمول بها

 

 المهام الوظيفية والصالحيات

دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى المساعدة على  -6

ليف فى حدود تك الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئةتكفل تحقيق دور 

 .وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

دراسة مشاكل النشاط اإلنتاجى ودور الخدمات ومواقع المساعدة على  -1

يف فى حدود تكلالعمل فى البيئة ودور البحث العلمى التطبيقى فى حلها 

 .لمجتمع وتنمية البيئةوكيل كلية الطب لشئون خدمة ا

دراسة وإقتراح السياسة العامة إلنشاء وإدارة الوحدات  المساعدة على -1

ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطالب وذلك فيما عدا 

وكيل كلية الطب لشئون خدمة فى حدود تكليف  المستشفيات الجامعية

 .المجتمع وتنمية البيئة

إقتراح السياسة العامة إلعداد وتنفيذ برامج دراسة و المساعدة على -9

تدريب أفراد المجتمع على استخدام األساليب الفنية الحديثة والعلمية وتعلمهم 

ية الطب وكيل كلفى حدود تكليف  ورفع كفاءتهم اإلنتاجية فى شتى المجاالت

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

العامة لتنظيم المؤتمرات دراسة واقتراح السياسة المساعدة على  -6

والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية 

 .وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةفى حدود تكليف  البيئة

اإلشراف على تنفيذ برامج وأنشطة إدراة نظم الجودة المساعدة على  -5

وكيل كلية الطب لشئون خدمة حدود تكليف فى  واإلعتماد األكاديمى بالكلية

 .المجتمع وتنمية البيئة

والسالمة ذات و مواجهة األزمات و الكوارث تنفيذ المساعدة على  -9

 وكيل كلية الطبفى حدود تكليف  العالقة بأنشطة خدمة المجتمع والبيئة

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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ى توكل له من عميد الكلية أو رئيس القيام بأى مهام أخرالمساعدة على  -8

فى حدود الجامعة أو مجلس الجامعة أو مجلس الكلية فى حدود االخصاص 

 .وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةتكليف 
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 سيد رئيس مجلس القسمال
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 القسم مجلس رئيس الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 مجلس رئيس يعين، الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا شروط شغل الوظيفة

 رئيس من بقرار تعيينه ويكون القسم في أساتذة ثالثة أقدم بين من القسم

 وال واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة العميد رأي أخذ بعد الجامعة

 مجلس رئاسة تكون إذ أساتذة ثالثة من أقل وجود حالة في الحكم هذا يسري

 .ألقدمهم القسم

 األساتذة أقدم مجلسه رئيس بأعمال يقوم األساتذة، من القسم خلو حالة وفي

 .أوالمعهد الكلية مجلس حضور حق الوصف بهذا له ويكون فيه، المساعدين

 القسم في والمالية واإلدارية العلمية الشئون على القسم مجلس رئيس يشرف المهام والمسئوليات

 ألحكام وفقا   القسم ومجلس الكلية مجلس يرسمها التي السياسة حدود في

 ا.به المعمول والقرارات  واللوائح القوانين

 ومن القسم في المساعدين واألساتذة األساتذة جميع من القسم مجلس يتألف

 لك دوريا بينهم فيما العضوية يتناوبون ثركاأل على فيه المدرسين من خمسة

 المجلس في المدرسين عدد يجاوز أال على مدرس، وظيفة في باألقدمية سنة

 .فيه التدريس  هيئة أعضاء باقي عدد

 

 توظيف شئون في النظر عند األساتذة إال القسم مجلس اجتماعات يحضر ال

 األساتذة توظيف شئون في النظر عند المساعدون األساتذة األساتذة،

 .المساعدين

 في الداخلة المواد بالتدريس يقوم من اجتماعاته إلى يدعو أن القسم لمجلس

 صوت له يكون أن دون المناقشات في يشارك أن على القسم، اختصاص

 .معدود

 واإلدارية والدراسية العلمية األعمال جميع في بالنظر القسم مجلس يختص 

 :اآلتية المسائل وباألخص بالقسم، المتعلقة والمالية

 .القسم في العلمي والبحث للتعليم العامة السياسة رسم - 6

 .القسم في التخصصات مختلف بين والتنسيق بالقسم العمل نظام وضع -1

 .العلمي محتواها وتحديد تدريسها يتولي التي الدراسية المقررات تحديد - 1

 عليها الطالب حصول وتيسير القسم مواد في والمراجع الكتب تحديد - 9

 .بها المكتبة وتدعيم

 .عليها اإلشراف وتوزيع للبحوث خطة وتنسيق وضع - 6

 وإيفادهم وإعارتهم ونقلهم وندبهم التدريس هيئة أعضاء تعيين اقتراح - 5

 واقتراح دراسية، حلقات أو وندوات علمية ومؤتمرات مهمات في

 .العلمي التفرغ بإجازات لألساتذة الترخيص

 من واالنتداب العلمية والتمرينات والمحاضرات الدروس توزيع اقتراح -9

 .وإليه القسم
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 وإيفادهم ونقلهم وندبهم والمعيدين المساعدين المدرسين تعيين اقتراح - 8

 .الدراسية اإلجازات وإعطائهم أجنبية منح على أو بعثات في

 .القسم يخص فيما لجانه وتشكيل االمتحان أعمال توزيع اقتراح - 4

 .العليا للدراسات التفرغ مكافآت منح اقتراح - 61

 ومنح عليها الحكم لجان وتشكيل الرسائل على مشرفين تعيين اقتراح - 66

 .توراهكوالد الماجستير درجات

 ومناقشة نوابه وتقارير القسم مجلس لرئيس السنوي التقرير مناقشة - 61

 الكلية أو للقسم العلمية المؤتمرات وتوصيات القسم مواد في االمتحان نتائج

 ومراجعتها القسم في العلمي والبحث واالمتحان الدراسة نظم وتقييم ،

 ومطالب والتعليمي العلمي التقدم إطار وفي ذلك لك ضوء في وتحديدها

 .المتطورة وحاجاته المجتمع

 .القسم في والبحوث للتعليم العامة السياسة تنفيذ متابعة - ٣١
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 السادة أعضاء هيئة التدريس
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 متفرغ أكستاذ الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 أن استثناء ويجوز المختص القسم مجلس لرئيس المباشر لإلشراف وتخضع :التنظيمية العالقات

 أساتذة بالقسم يكن لم إذا القسم رئاسة أعباء الوظيفة هذه إلى شاغل يعهد

 أخذ بعد الكلية مجلس طلب على بناء الجامعة من رئيس بقرار ذلك ويكون

 . المختص القسم مجلس رأى

 من الخدمة انتهاء سن يبلغ من متفرغ أستاذ وظيفة في شخصية بصفة يعين شروط شغل الوظيفة

 .العمل في االستمرار عدم يطلبوا لم ما وذلك بالكلية األساتذة العاملين

 لالئحة التدفيذية لقانون تدظيم الجامعات:ل وفقا  المهام والمسئوليات

لألكستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة لألكستاذ العامل و عليه 

 واجباته و ذلك فيما عدا تقلد المراكز و المداصب اإلدارية.

 

 التعليمية. المسئوليات

 البحثية. المسئوليات
 المجتمعية. المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 من فيها بما التعليمية العملية في ةكبالمشار الوظيفة هذه شاغلي يختص -

 :ذلك فى بما بها متعلقة أخرى مهام واى عملية وتمرينات محاضرات

 مرحلة من لكل والسريرية والعملية النظرية المحاضرات تدريس -

 والتدريبات البحث قاعات ذلككو العليا الدراسات البكالوريوس ومرحلة

 .الدراسات العليا لمرحلة

 واإلكلينيكية  والشفوية والعملية التحريرية االمتحانات في ةكالمشار -

 المنظمة الداخلية للوائح طبقا العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس لمرحلة

 .لذلك

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوى النهوض على العمل -

 .تخصصه

 

 : البحثية المسئوليات .٢

 للقواعد طبقا والدكتوراه للماجستير العلمية الرسائل على اإلشراف -

 .لذلك واللوائح المنظمة

 واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم على العمل -

 .منها الطلبة ما يعده على

 ونشرها أجراها التي والبحوث العلمي نشاطه عن سنويا تقريرا تقديم -

 مجلس على للعرض المختص القسم مجلس رئيس إلى والبحوث الجارية

 .القسم
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 : العالجية المسئوليات-١

 في ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة تدريب في المشاركة -

 وأطباء المقيمين األطباء إلى باإلضافةواإلكلينيكية  األقسام األكاديمية

 .اإلكلينيكية لألقسام االمتياز بالنسبة

 توفير على بالعمل الوظيفة هذه شاغل يقوم اإلكلينيكية األقسام حالة في -

 من يلزم ما وتحديد المرضى بمناظرة والقيام للمواطنين الرعاية الصحية

 العمل لخطة وفقا ذلك تنفيذ في والمشاركة والعالج وسائل التشخيص

 الشأن. هذا فى القسم قبل مجلس من المقررة

 لما ووفقا ونشاطه القسم بطبيعة الخاصة األخرى والمهام باألعمال القيام -

 القسم. يقره مجلس

 

 : المجتمعية المسئوليات -٤

 بثها على والعمل األصيلة الجامعية والقيم الصادقة القومية بالروح التمسك -

 .بهم المباشر االتصال وتدعيم ترسيخ مع الطلبة في نفوس

 . وللكلية للقسم العلمية المؤتمرات أعمال في ةكالمشار -

 لما ووفقا ونشاطه القسم بطبيعة الخاصة األخرى والمهام باألعمال القيام -

 القسم. يقره مجلس
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 أكستاذ الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 اإلشراف ويتولى المختص القسم مجلس لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 األطباء إلى باإلضافة ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة على

 . لينيكيةكاإل باألقسام المقيمين

 رئيس يعين الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا - شروط شغل الوظيفة

 رأيأخذ  بعد الجامعة مجلس طلب على بناء التدريس هيئة أعضاء الجامعة

 موافقة تاريخ في التعيين ويكون المختص، القسم ومجلس الكلية مجلس

 مجلس الجامعة.

 : أستاذا يعين فيمن شترطي

 يزرى فعل منه صدر قد يكون واال السمعة حسن السيرة محمود يكون أن -

 .عالمك صفته يآلئم أو التدريس هيئة عضو بشرف

 تؤهله مادة في طبال ليةك من توراهكالد درجة على حاصال يكون أن -

 معهد أو علمية هيئة أو أجنبية جامعة من حاصال يكون أن أو الوظيفة لشغل

 معادلة للجامعات األعلى المجلس يعتبرها درجة على به معترف علمي

 .بها المعمول واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع لذلك

 في األقل على سنوات خمس مدة مساعد أستاذ وظيفة شغل قد يكون أن -

 .الطب بكلية المختص القسم

 أو مبتكرة بحوث ونشر بإجراء مساعدا أستاذا تعيينه منذ قام قد يكون أن -

 في ويدخل األستاذية وظيفة لشغل تؤهله إنشائية بأعمال مادته في قام

 طالب يعدها التي البحوث من فيه وشارك عليه أشرف قد يكون ما االعتبار

 من به قام ما ذلككو توراهكوالد الماجستير رسائل وخاصة العليا الدراسات

 . الكلية في البارزة اإلنشائية وأعماله ملحوظ واجتماعي علمي نشاط

 األساتذة بين من الترقية طريق عن أستاذ وظيفة شغل قد يكون إن -

 أعضاء بترقية الخاصة والقرارات للوائح وفقا وذلك الطب بكلية المساعدين

 .التدريس هيئة

 شاغرة درجة توافر عدم مع أستاذ لوظيفة الترقية شروط توافر حالة في -

 في المالية بدرجتها الوظيفة تدبر أن على الوظيفة لهذه العلمي اللقب يمنح

 .التالية السنة

 المؤهل على حصوله على األقل على سنوات عشر مضت قد يكون أن -

 .يعادله ما أو توراهكالد) أعاله) الثاني الشرط فى عليه المنصوص

 درجة على حصوله على األقل على سنة عشرة ثماني مضت قد يكون أن -

 . يعادلها ما أو والجراحة الطب بكالوريوس

 في للتعين تقدمه على السابقة الخمس السنوات خالل قام قد يكون أن -

 إنشائية أعمال بإجراء أو ونشرها مبتكرة بحوث بإجراء أستاذ وظيفة

 والقرارات اللوائح االعتبار في ويؤخذ الوظيفة هذه تخصص في ممتازة
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 توراهكالد على حصوله منذ للمرشح العلمي اإلنتاج مجموع بتحديد الخاصة

 .يعادلها ما أو

 . للتدريس المتطلبة الكفاءة على متوافرا يكون أن -

 .التعليمية المسئوليات المهام والمسئوليات

 .البحثية المسئوليات
 .العالجية المسئوليات
 .المجتمعية المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 متعلقة اخرى مهام واى التعليمية بالعملية بالقيام الوظيفة هذه شاغلى يختص

 : ذلك فى بما بها

 مرحلة من لكل والسريرية والعملية النظرية المحاضرات تدريس -

 والتدريبات البحث قاعات ذلككو العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس

 .العليا الدراسات لمرحلة

 لمرحلة لينيكيةكاال والشفوية والعملية التحريرية االمتحانات فى ةكالمشار -

 .لذلك المنظمة الداخلية للوائح طبقا العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس

 

 : البحثية المسئوليات .٢

 .توراهكوالد للماجستير العلمية الرسائل على اإلشراف -

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوي النهوض علي العمل -

 .تخصصه

 واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم علي العمل -

 .منها الطالب يعده ما علي

 بالتجهيزات تزويدها ومتابعة المكتبات وعلي المعامل علي اإلشراف -

 .والمراجع الالزمة

 ونشرها أجراها التي والبحوث العلمي نشاطه عن سنويا تقريرا تقديم -

 مجلس على للعرض المختص القسم مجلس رئيس إلى الجارية والبحوث

 .القسم

 التي واللجان القسم مجلس ومنها واللجان المجالس أعمال في ةكالمشار -

 .فيها عضوا يكون

 .وللكلية للقسم العلمية المؤتمرات أعمال في ةكالمشار -

 

 : العالجية المسئوليات .١

 في ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة تدريب في ةكالمشار -

 وأطباء المقيمين األطباء إلى باإلضافةواإلكلينيكية  اديميةكاأل األقسام

 .اإلكلينيكية لألقسام بالنسبة االمتياز



38 
 

 توفير على بالعمل الوظيفة هذه شاغل يقوم لينيكيةكاإل األقسام حالة في -

 من يلزم ما وتحديد المرضى بمناظرة والقيام للمواطنين الصحية الرعاية

 العمل لخطة وفقا ذلك تنفيذ في ةكوالمشار والعالج التشخيص وسائل

 .الشأن هذا فى القسم مجلس قبل من المقررة

 لما ووفقا ونشاطه القسم بطبيعة الخاصة األخرى والمهام باألعمال القيام -

 .القسم مجلس يقره

 

 : المجتعمية المسئوليات .٤

 نفوس فى بثها على والعمل األصيلة الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك -

 العلمية شئونهم ورعاية للطلبة المباشر االتصال وتدعيم ترسيخ مع الطلبة

 .والرياضية والثقافية واالجتماعية

 والمعامل والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ -

 وما بالنظام االخالل نهأش من حادث لك عن الكلية عميد الى تقرير وتقديم

 . لحفظه إجراءات من اتخذ
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 مساعد أكستاذ الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 اإلشراف ويتولى المختص القسم مجلس لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 األطباء إلى باإلضافة ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة على

 . لينيكيةكاإل باألقسام المقيمين

 رئيس يعين الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا شروط شغل الوظيفة

 رأي أخذ بعد الجامعة مجلس طلب على بناء التدريس هيئة أعضاء الجامعة

 موافقة تاريخ في التعيين ويكون المختص، القسم ومجلس الكلية مجلس

 .الجامعة مجلس

 

 :يأتي ما التدريس هيئة في عضوا يعين فيمن يشترط

 إحدى من يعادلها ما أو توراهكالد درجة على حاصال يكون أن - 6

 من حاصال يكون أن أو الوظيفة، لشغل تؤهله مادة في المصرية الجامعات

 أو مصر في به معترف علمي معهد أو علمية تدريس هيئة أو أخري جامعة

 مع لذلك معادلة للجامعات األعلى المجلس يعتبرها درجة على الخارج في

 .بها المعمول واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 .السمعة حسن السيرة محمود يكون أن - 1

 تؤهلهمادة  في الطب كلية من الدكتوراه درجة على حاصال يكون أن  -1

معهد  أو علمية هيئة أو أجنبية جامعة من حاصال يكون أن أو الوظيفة لشغل

 معادلة للجامعات األعلى المجلس يعتبرها درجة على به معترف علمي

 .بها المعمول واللوائح القوانين أحكام مع مراعاة لذلك

 المدرسين بين من الترقية طريق عن مساعد أستاذ وظيفة شغل يكون -9

 هيئة أعضاء بترقية الخاصة والقرارت للوائح وفقا وذلك الطب بكلية

 الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا التدريس

 ليةك في األقل على سنوات خمس مدة مدرس وظيفة شغل قد يكون أن -6

 عليه المنصوص المؤهل على حصوله على مضت قد يكون أن و طبال

 مضى قد يكون أن بشرط األقل على سنوات خمس مدة القانون هذا في

 البكالوريوس درجة على حصوله على األقل على سنة عشرة ثالث

 أو ونشرها مبتكرة بحوث بإجراء مدرس وهو مادته في قام قد يكون أن - 5

 .ممتازة إنشائية أعمال بإجراء

 أعضاء بواجبات مدرسا   تعيينه منذ ومسلكه عمله في ملتزما   يكون أن - 9

 العلمي نشاطه تعيينه في االعتبار في ويدخل .أداءها ومحسنا التدريس هيئة

 المتطلبة الكفاءة على متوافرين يكونوا أن الكلية في الملحوظ واالجتماعي

 . للتدريس

 التعليمية. المسئوليات المهام والمسئوليات

 .البحثية المسئوليات
 .العالجية المسئوليات
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 .المجتمعية المسئوليات

 

 :تعليمية مسئوليات .٣

 أخرى مهام واى التعليمية بالعملية بالقيام الوظيفة هذه شاغلي يختص -

 :ذلك فى بما بها متعلقة

 مرحلة من لكل والسريرية والعملية النظرية المحاضرات تدريس -

 والتدريبات البحث قاعات ذلككو العليا الدراسات ومرحلة البكالوريوس

 .العليا الدراسات لمرحلة

  ينيكيةكلاإل والشفوية والعملية التحريرية االمتحانات في ةكالمشار -

 . لذلك المنظمة الداخلية للوائح طبقا البكالوريوس لمرحلة

 

 : بحثية مسئوليات .٢

 للقواعد طبقا توراهكوالد للماجستير العلمية الرسائل على اإلشراف -

 .لذلك المنظمة واللوائح

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوى النهوض على العمل -

 . تخصصه

 واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم علي العمل -

 .منها ةالطلب عدهي ما علي

 بالتجهيزات تزويدها ومتابعة المكتبات وعلي المعامل علي اإلشراف -

 .والمراجع الالزمة

 ونشرها أجراها التي والبحوث العلمي نشاطه عن سنويا تقريرا تقديم -

 مجلس على للعرض المختص القسم مجلس رئيس إلى الجارية والبحوث

 . القسم

 التي واللجان القسم مجلس ومنها واللجان المجالس أعمال في ةكالمشار  -

 .فيها عضوا يكون

 .للكلية و للقسم العلمية المؤتمرات أعمال في ةركالمشا -

 

 : عالجية مسئوليات .١

 في ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة تدريب في ةكالمشار -

 وأطباء المقيمين األطباء إلى باإلضافة لينيكيةكواإل ديميةكااأل األقسام

 .اإلكلينيكية لألقسام بالنسبة االمتياز

 توفير على بالعمل الوظيفة هذه شاغل يقوم لينيكيةكاإل األقسام حالة في -

 من يلزم ما وتحديد المرضى بمناظرة والقيام للمواطنين الصحية الرعاية

 العمل لخطة وفقا ذلك تنفيذ في ةكوالمشار والعالج التشخيص وسائل

 .الشأن هذا فى القسم مجلس قبل من المقررة

 لما ووفقا ونشاطه القسم بطبيعة الخاصة األخرى والمهام باألعمال القيام -

 م. القس مجلس يقره
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 : مجتمعية مسئوليات .٤

 نفوس فى بثها على والعمل األصيلة الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك -

 العلمية شئونهم ورعاية معهم  المباشر االتصال وتدعيم ترسيخ مع الطلبة

 .والرياضية والثقافية واالجتماعية

 والمعامل والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ -

 وما بالنظام االخالل شانه من حادث لك عن الكلية عميد الى تقرير وتقديم

 . لحفظه إجراءات من اتخذ
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 مدرس الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

 العالقات

 التنظيمية

 اإلشراف ويتولى المختص القسم مجلس لرئيس المباشر لإلشراف يخضع

 األطباء إلى باإلضافة ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة على

 . لينيكيةكاإل باألقسام المقيمين

 رئيس يعين الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا شروط شغل الوظيفة 

 أخذ بعد الجامعة مجلس طلب على بناء التدريس هيئة أعضاء الجامعة

 موافقة تاريخ في التعيين ويكون المختص، القسم ومجلس الكلية مجلس رأي

 .الجامعة مجلس

 

 :يأتي ما التدريس هيئة في عضوا يعين فيمن يشترط

 جامعة من يعادلها ما أو توراهكالد درجة على حاصال يكون أن - 6

 جامعة من حاصال يكون أن أو الوظيفة، لشغل تؤهله مادة فيسكندرية األ

 في أو مصر في به معترف علمي معهد أو علمية تدريس هيئة أو أخري

 مع لذلك معادلة للجامعات األعلى المجلس يعتبرها درجة على الخارج

 .بها المعمول واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 .السمعة حسن السيرة محمود يكون أن - 1 

 فيمن يشترط الجامعات تنظيم بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا – 1

 حصوله على األقل على سنوات ست مضت قد يكون أن مدرسا   يعين

  .يعادلها ما أو البكالوريوس درجة على

 الجامعات إحدى في المعيدين أو المساعدين المدرسين من انك فإذا -9

 عمله في ملتزما   يكون أن تقدم عما فضال   فيشترط القانون، لهذا الخاضعة

 وإذا أداءها، محسنا   بواجباته مساعدا   مدرسا   أو معيدا   تعيينه منذ ومسلكه

 .للتدريس المتطلبة الكفاءة على توافره فيشترط غيرهم من انك

 المدرسين وظائف في التعيين يكون السابقتين المادتين مراعاة مع  - 6

 الكلية في المعيدين أو المساعدين المدرسين بين من إعالن دون الشاغرة

 .عنها اإلعالن فيجري لشغلها مؤهل هو من هؤالء من يوجد لم وإذا

 .التعليمية المسئوليات المهام والمسئوليات
 .البحثية المسئوليات
 .العالجية المسئوليات
 .المجتمعية المسئوليات

 

 التعليمية: المسئوليات
 في يسهموا وأن العملية والتمرينات والمحاضرات بالدروس للقيام التفرغ-

 مايعده على واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم

 . بالمراجع وتزويدها المكتبات وعلى المعامل على واإلشراف منها الطالب
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 فيها بما التعليمية العملية في ةكبالمشار بالقيام الوظيفة هذه شاغلي يختص -

 :ذلك في بما بها متعلقة أخري مهام وأي عملية وتمرينات محاضرات من

 البكالوريوس لمرحلة والسريرية والعملية النظرية المحاضرات تدريس -

 .العليا الدراسات لمرحلة والتدريبات البحث قاعات ذلككو

 لمرحلة لينيكيةكاإل والشفوية والعملية التحريرية االمتحانات في ةكالمشار -

 .لذلك المنظمة الداخلية للوائح طبقا البكالوريوس

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوي النهوض علي العمل -

 .تخصصه

 بالتجهيزات تزويدها ومتابعة المكتبات وعلي المعامل علي االشراف -

 .والمراجع الالزمة

 

 : بحثية مسئوليات .٢

 للقواعد طبقا توراهكوالد للماجستير العلمية الرسائل على اإلشراف -

 .لذلك المنظمة واللوائح

 .المبتكرة والدراسات البحوث باجراء العلوم تقدم علي العمل -

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوى النهوض على العمل -

 . تخصصه

 واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم علي العمل -

 .منها ةالطلب عدهيما  علي

 ونشرها أجراها التي والبحوث العلمي نشاطه عن سنويا تقريرا تقديم -

 مجلس على للعرض المختص القسم مجلس رئيس إلى والبحوث الجارية

 القسم. 

 التي واللجان القسم مجلس ومنها واللجان المجالس أعمال في المشاركة -

 .فيها يكون عضوا

   .للكليةو  للقسم العلمية المؤتمرات أعمال في المشاركة -

 

 : عالجية مسئوليات .١

 في ومعيدين مساعدين مدرسين من المعاونة الهيئة تدريب في ةكالمشار -

 وأطباء المقيمين األطباء إلى باإلضافة واإلكلينيكية األقسام األكاديمية

 .اإلكلينيكية لألقسام االمتياز بالنسبة

 توفير على بالعمل الوظيفة هذه شاغل يقوم اإلكلينيكية األقسام حالة في -

 من يلزم ما وتحديد المرضى بمناظرة والقيام للمواطنين الرعاية الصحية

 العمل لخطة وفقا ذلك تنفيذ في ةكوالمشار التشخيص والعالج وسائل

 .الشأن هذا القسم فى مجلس قبل من المقررة

 لما ووفقا ونشاطه القسم بطبيعة الخاصة األخرى والمهام باألعمال القيام -

 . القسم يقره مجلس
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 : مجتمعية مسئوليات .٤

 نفوس فى بثها على والعمل األصيلة الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك -

 العلمية شئونهم ورعاية الطلبة المباشر االتصال وتدعيم مع ترسيخ الطلبة

 .والرياضية واالجتماعية والثقافية

 والمعامل والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ -

 وما بالنظام االخالل شانه من حادث عن كل الكلية عميد تقرير الى وتقديم

 . إجراءات لحفظه من اتخذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 عالم متميز
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 عالم متميز الوظيفة مسمى

 التخصص فى دكتوراة العلمي المؤهل

العالقات 

 التنظيمية

 المختص. القسم مجلس لرئيس المباشر لإلشراف يخضع

تنظيم الجامعات يكون التعاقد مع  بشأن 6491 لسنة 94 رقم لقانون وفقا شروط شغل الوظيفة 

العلماء المتميزين بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء 

ويكون التعاقد  على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص،

 مجلس الجامعة. موافقة تاريخ من

 

عالم متميز فى بحوثه و خبراته عالم متميز أن يكون  يعين فيمن يشترط

 على حاصال يكون للقيام بما يوكل إليه من أعمال تتفق و تميزه البحثى و أن

أو  جامعة من الوظيفة لشغل مادة تؤهله يعادلها في ما أو الدكتوراه درجة

 السيرة محمود يكون أن الخارج و  في أو مصر في به معترف علمي معهد

 السمعة. حسن

 

 التعليمية. المسئوليات والمسئولياتالمهام 
 البحثية. المسئوليات
 المجتمعية. المسئوليات

 

 التعليمية: المسئوليات
القيام بتدريس ما يعهد إليه بتدريسه من مقررات مرحلة البكالوريوس و -

 مرحلة الدراسات العليا. 

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوي النهوض علي العمل -

 .تخصصه

 

 : بحثية مسئوليات .٢

 للقواعد طبقا والدكتوراه للماجستير العلمية الرسائل على اإلشراف -

 .لذلك واللوائح المنظمة

 مجال في العلمية والبحوث الدراسية البرامج بمستوى النهوض على العمل -

 . تخصصه

 واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث بإجراء العلوم تقدم علي العمل -

 .منها ةالطلب عدهيما  علي

حضور إجتماعات مجلس القسم بناء على دعوتهم من مجلس القسم  -

 المختص دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.

 عضوية مجلس الكلية كعضو من الخارج. -
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المشاركة فى أعمال اللجان الفنية بالكلية التى تتفق مع خبراتهم و تميزهم  -

 البحثى.

   .و للكلية للقسم العلمية المؤتمرات أعمال في المشاركة -

 

 : مجتمعية مسئوليات .١

 نفوس فى بثها على والعمل األصيلة الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك -

 العلمية شئونهم ورعاية الطلبة المباشر االتصال وتدعيم مع ترسيخ الطلبة

 .والرياضية واالجتماعية والثقافية

 والمعامل والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ -

 وما بالنظام االخالل شانه من حادث عن كل الكلية عميد تقرير الى وتقديم

 . إجراءات لحفظه من اتخذ
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 أعضاء الهيئة المعاونةالسادة 
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 اديميةكاأل باألقسام مساعد مدرس الوظيفة مسمى

 التخصص في ماجستير العلمي المؤهل

 على باإلشراف ويقوم المختص القسم لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 بالدراسات بالقيام الوظيفة هذه شاغل ويختص.القسم بنفس المعيدين

 إليه به يعهد وبما توراهكالد درجة على للحصول الالزمة العلمية والبحوث

 تحت األعمال من وسواها والعلمية العملية الدروس من المختص القسم

 . به يعمل الذي بالقسم التدريس هيئة أعضاء إشراف

 جامعة الطب ليةك من والجراحة الطب بكالوريوس درجة على الحصول - شروط شغل الوظيفة

 .سكندريةاأل

 .بالمستشفى عملي تدريب شهرا عشر اثني االمتياز فترة قضاء -

 .الطب ليةك من الماجستير التخصص درجة على الحصول -

 من إعالن دون الشاغرة المساعدين المدرسين وظائف في التعيين ويكون -

 عليها المنصوص للشروط المستوفين القسم ذات في المعيدين بين

 يزرى فعل منه صدر قد يكون وأال السمعة حسن السيرة محمود يكون أن -

 .متخصص طبيبك صفته يالئم أو المهنة بشرف

 بواجباته معيدا تعيينه منذ ومسلكه هكوسلو عمله في ملتزما يكون أن -

 .أداءها ومحسنا

 األولى الجامعية المرحلة في العام التقدير في لألعلى وفقا االختيار يكون -

 .التخصص مادة في األعلى ثم

 .التعليمية المسئوليات المهام والمسئوليات
 .البحثية المسئوليات
 .المجتمعية المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 من دكوالتأ له التابع بالقسم العملية الدروس قاعات إعداد على اإلشراف -

 الخدمة لتقديم المكان لتهيئه الدرس موعد قبل به الالزمة األدوات توفير

 .وجه ملأك علىالب للط التعليمية

 أعضاء إشراف تحت البكالوريوس لمرحلة العلمية الدروس في ةكالمشار -

 .له التابع بالقسم العملي التدريس لجدول وفقا التدريس هيئة

 بالقسم الخاصة المهارات تسابكال العملية الدروس أثناء الطالب توجيه -

 لها المجهرى الفحص وإجراء الشرائح إعداد مثل له التابع

 .الخ.... الفسيولوجية أو البيولوجية أو الكيميائية االختبارات إجراء -

 معالعليا بكالوريوس و الدراسات ال لمرحلة النظرية الدروس حضور -

 بالقسم النظري التدريس لجدول وفقا بها القائمين التدريس هيئة أعضاء

 .النظرية التدريسية المهام على للتدريب وذلك
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 من االحتياجات تحديد مثل بالقسم اإلدارية األعمال بعض في ةكالمشار -

 اإلشراف و القسم لمتطلبات وفقا الكيميائية والمواد والمستلزمات األدوات

 .المناسبة نكباألما وحفظها واستالمها شراؤها إجراءات على

 له التابع بالقسم الطبية والمستلزمات واألدوات األجهزة على المحافظة -

 على بالقسم والبحثية التعليمية الخدمة ألداء بكفاءة عملها استمرار ومتابعة

 .وجه أحسن

 ةكوالمشار بالقسم المنعقدةالسيمينارات( ) العلمية النقاش حلقات حضور -

 عنها نشر فيما والجديد الطبية الموضوعات وعرض إعدادو  بها االيجابية

 .به العامل القسم تخصص مجال في وذلك

 

 : البحثية المسئوليات .٢

 مجال فى توراهكالد درجة على للحصول توطئة البحثية بالمهام القيام -

تحت  العملي الجزء إجراء في ةكوالمشار العلمية المادة جمع ،التخصص

 له التابع بالقسم تدريس هيئة عضو إشراف

. 

 : المجتمعية المسئوليات .١

 .بالكلية النظرية باالمتحانات المراقبة أعمال في ةكالمشار -

 وهيئة الزمالء مع والتعامل األعمال أداء في القويمة باألخالق االلتزام -

 .بالكلية واإلداريين والفنيين التدريس

 ومجلس الكلية عميد بها يكلفه أخرى أعمال من إليه يسند ما بانجاز القيام -

 .المختص القسم
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 ليديكيةكاإل باألقسام مساعد مدرس الوظيفة مسمى

 التخصص في ماجستير العلمي المؤهل

 على باإلشراف ويقوم المختص القسم لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 هذه شاغل ويختص التمريض وهيئة االمتياز وأطباء المقيمين األطباء

 فى والمساعدة للمرضى الطبية الخدمات تقديم في ةكبالمشار الوظيفة

 إشراف تحتبكالوريوس ال مرحلة باللط والعملية لينيكيةكاإل الدروس

 .به يعمل الذي بالقسم التدريس هيئة أعضاء

 .الطب ليةك من والجراحة الطب بكالوريوس درجة على الحصول - شروط شغل الوظيفة

 .بالمستشفى عملي تدريب شهرا عشر اثني االمتياز فترة قضاء -

 على له التابع بالقسم مقيم طبيبك العمل في شهرا وثالثون ستة مدة قضاء -

 أثناء وظيفة بواجبات إخالل أو مزري تصرف أي منه صدر قد يكون أال

 .بالقسم مقيم طبيبك عمله

 .الطب ليةك من( الماجستير)التخصص درجة على الحصول -

 من إعالن دون الشاغرة المساعدين المدرسين وظائف في التعيين ويكون -

 لم وإذا عليها المنصوص للشروط المستوفين القسم ذات في المعيدين بين

 .عنها اإلعالن فيجرى لشغلها مؤهل هو من هؤالء من يوجد

 صفته يالئم ال أو المهنة بشرف يزرى فعل منه صدر قد يكون وأال -

  .متخصص طبيبك

 بواجباته معيدا تعيينه منذ ومسلكه هكوسلو عمله في ملتزما يكون أن -

 . أداءها ومحسنا

 األولى الجامعية المرحلة فى العام التقديرفى  لألعلى وفقا االختيار يكون -

 .التخصص مادة في األعلى ثم

 .التعليمية المسئوليات المهام والمسئوليات

 . البحثية المسئوليات
 .العالجية المسئوليات
 .المجتمعية المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 بأداء التمريض وهيئة االمتياز وأطباء المقيمين األطباء قيام متابعة -

 .له التابع بالقسم أعمالهم

 له التابع بالقسم الطبية والمستلزمات واألدوات األجهزة استخدام حسن -

 .المرضى لخدمة وجه أحسن على عملها استمرار ومتابعة

 ةكوالمشار بالقسم المنعقدةالسيمينارات( ) العلمية النقاش حلقات حضور -

 ا.به االيجابية

– والعالج التشخيص وسائل ومناقشة المرضية الحاالت وتقديم عرض-
  الخ.... عنها فيما الجديد الطبية الموضوعات وعرض إعداد
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 تحتالبكالوريوس  مرحلة ةلطلب والعملية لينيكيةكاإل الدروس في ةكالمشار -

 .بالقسم التدريس هيئة أعضاء إشراف

 .بالكلية النظرية باالمتحانات المراقبة أعمال في ةكالمشار -

 

 : البحثية المسئوليات .٢

 مجال في توراهكالد درجة على للحصول توطئة بحثية بمهام القيام -

 تحت العملي الجزء إجراء في ةكوالمشار العلمية المادة جمع التخصص

 .له التابع بالقسم تدريس هيئة عضو إشراف

 

 : العالجية المسئوليات .١

 ذلك ويشتمل للمرضى والعالجية الطبية األعمال تنفيذ في ةكالمشار -

 االستقبال ومرضى الخارجية العيادة ومرضى الداخلي القسم مرضى

 .له التابع القسم تخصص حسب والطوارئ

 .له التابع بالقسم المرضى وخروج دخول إجراءات متابعة -

 الكشف وتوقيع المريض بملف التفصيلي المرضى التاريخ تابةك من دكالتأ -

 .عليه الطبي

 لهذا الطبية المالحظات وتدوين الداخلي القسم مرضى على المرور -

 .المرضى بملفات المرور

 .المريض بملف الالزمة التشخيصية والفحوص العالج تابةك متابعة -

 .المرضى بملفات وتدوينها التشخيصية الفحوص نتائج متابعة -

 .للمرضى العالجية الخطة تنفيذ متابعة -

 الكشف وتوقيع بالقسم العمل لجدول وفقا الخارجية العيادة مرضى مناظرة -

 العالج ووصف لهم الالزمة التشخيصية الفحوص وطلب عليهم الطبي

 .له التابع بالقسم المدرس إشراف تحت لهم الالزم

 له التابع القسم تخصص حسب والطوارئ االستقبال مرضى مناظرة -

 أو لهم تشخيصية فحوص بعمل التوصية أو لهم الالزم العالج ووصف

 :الحاجة عند المستشفى دخول

 .له التابع بالقسم الشهري العمل لجدول وفقا النوبتجيات أداء

 إرضائهم على والعمل أسرارهم على والحفاظ المرضى حقوق احترام -

 بالشرح عليهم ذويهم اطمئنان على والعمل ديني أو جنسي تمييز دون

 على تأثير ذات خاصة إرشادات أي وتوضيح المرضية لحالتهم المبسط

 .لمرضاهم الصحية الحالة

 من الطبية المشورة طلب حالة في األخرى األقسام مرضى مناظرة -

 من يلزم بما والتوصية األقسام بهذه المساعدين المدرسين من الزمالء

 مجال في المدرس استشارة طلب أو وعالجية تشخيصية إجراءات

 .لذلك الحاجة عند التخصص
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 : المجتمعية المسئوليات .٤

 من االحتياجات تحديد مثل بالقسم اإلدارية األعمال بعض في ةكالمشار -

 القسم لمتطلبات وفقا الطبية واألجهزة واألدوية والمستلزمات األدوات

 .المناسبة نكباألما وحفظها واستالمها شراؤها إجراءات ومتابعة

 وذويهم المرضى مع والتعامل األعمال أداء في القويمة باألخالق االلتزام -

 .بالمستشفى واإلدارية والتمريضية الطبية والهيئة والزمالء

 ومجلس الكلية عميد بها يكلفه أخرى أعمال من إليه يسند ما بانجاز القيام -

 .المختص القسم
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 اديميةكاأل باألقسام معيد الوظيفة مسمى

 الجراحة و الطب بكالوريوس العلمي المؤهل

 على باإلشراف ويقوم المختص القسم لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 الوظيفة هذه شاغل ويختص. بالقسم العاملين المعامل ومساعدي الفنيين

 التعليمية العملية إلتمام والتجهيز المناسب المناخ توفير في ةكبالمشار

 . به يعمل الذي بالقسم

 جامعة الطب ليةك من والجراحة الطب بكالوريوس درجة على الحصول - شروط شغل الوظيفة

 سكندرية.األ

 مادة تقدير ثم العام للتقدير بالنسبة األعلى للتقدير وفقا التعيين ويكون –

 .له التابع القسم تخصص

  .بالمستشفى عملي تدريب شهرا عشر اثني االمتياز فترة قضاء -

 مجلس طلب على بناء الجامعة رئيس من بقرار معيد وظيفة في التعيين يتم

 المعيد تعيين يكون أن ويجوز المختص القسم مجلس رأى أخذ الكلية بعد

 العام التقدير فى جدا جيد تقدير على الحاصلين بين من طريق التكليف عن

 لمن دائما األفضلية وتعطى مقامها يقوم ما أو مادة التخصص تقدير في أو

 . العام التقدير في اعلي هو

 بين من معيدين وظائف في التكليف يكون السابقين الشرطين مراعاة مع

 .التعيين سنة على مباشرة السابقتين السنتين خريجي

 التعليمية المسئوليات المهام والمسئوليات

 .البحثية المسئوليات
 .المجتمعية المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 األدوات وتوفير له التابع بالقسم العملية الدروس قاعات إعداد متابعة -

 للطالب التعليمية الخدمة لتقديم المكان لتهيئة الدرس موعد قبل به الالزمة

 .وجه ملكأ على

 التدريس هيئة وأعضاء المساعدين المدرسين مع العملية الدروس حضور -

 بالقسم العملي التدريس لجدول وفقا والعملية التعليمية المهام على للتدريب

 .له التابع

 بالقسم الخاصة المهارات تسابكال العملية الدروس أثناء الطالب مساعدة -

 لها المجهرى الفحص وإجراء الشرائح إعداد أثناء الطالب توجيه له التابع

 .الخ.. الفسيولوجية أو البيولوجية أو الكيميائية االختبارات إجراء –

 . والغياب الحضور بكشوف الطالب حضور تسجيل متابعة - 

 مع العليا الدراسات و البكالوريوس لمرحلة النظرية الدروس حضور -

 بالقسم النظري التدريس لجدول وفقا بها القائمين التدريس هيئة أعضاء

 .النظرية التدريسية المهام على للتدريب وذلك
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 : البحثية المسئوليات .٢

 مجال في الماجستير درجة على للحصول توطئة البحثية بالمهام القيام -

 تحت العملي الجزء إجراء في ةكوالمشار العلمية المادة جمعالتخصص. 

 الدراسات مقررات وحضور له التابع بالقسم تدريس هيئة عضو إشراف

 .التخصص مجال في العليا

 

 : المجتمعية المسئوليات .١

 من االحتياجات تحديد مثل بالقسم اإلدارية األعمال بعض في ةكالمشار -

 ومتابعة القسم لمتطلبات وفقا الكيميائية والمواد والمستلزمات األدوات

 .المناسبة كنباألما وحفظها واستالمها شراؤها إجراءات

 له التابع بالقسم الطبية والمستلزمات واألدوات األجهزة استخدام حسن -

 على بالقسم والبحثية التعليمية الخدمات ألداء بكفاءة عملها استمرار ومتابعة

 .جهو أحسن

 ةكوالمشار بالقسم المنعقدة العلمية النقاش وحلقات الندوات حضور -

 عنها نشر فيما والتجديد الطبية الموضوعات وعرض إعداد. بها االيجابية

 .به العامل القسم تخصص مجال في وذلك

 .بالكلية النظرية باالمتحانات المراقبة أعمال في ةكالمشار -

 مع التعامل وفى بهم المنوطة األعمال أداء في القويمة باألخالق االلتزام -

 .بالكلية واإلداريين والفنيين التدريس وهيئة الزمالء

 . تخصصه مجال في أخرى أعمال من إليه يسند ما بانجاز القيام -
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 ليديكيةكاإل باألقسام معيد الوظيفة مسمى

 الجراحة و الطب بكالوريوس العلمي المؤهل

 على باإلشراف ويقوم المختص القسم لرئيس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 هذه شاغل ويختص التمريض وهيئة االمتياز وأطباء المقيمين األطباء

 الجانب في والمعاونة للمرضى الطبية الخدمات تقديم في ةكبالمشار الوظيفة

 الذي بالقسم التدريس هيئة أعضاء إشراف تحت التعليمية للعملية لينيكىكاال

 . به يعمل

 جامعة الطب ليةك من والجراحة الطب بكالوريوس درجة على الحصول - شروط شغل الوظيفة

 .سكندريةاأل

 .بالمستشفى عملي تدريب شهرا عشر اثني االمتياز فترة قضاء -

 على له التابع بالقسم مقيم طبيبك العمل في شهرا وثالثون ستة مدة قضاء -

 أثناء وظيفته بواجبات إخالل أو مزري تصرف اى منه صدر قد يكون أال

 مقيم بالقسم. طبيبك عمله

 مجلس طلب على بناء الجامعة رئيس من بقرار معيد وظيفة في التعيين يتم

 المعيد تعيين يكون أن ويجوز المختص القسم مجلس رأى أخذ بعد الكلية

 العام التقدير فى جدا جيد تقدير على الحاصلين بين من التكليف طريق عن

 لمن دائما األفضلية وتعطى مقامها يقوم ما أو التخصص مادة تقدير في أو

 . العام التقدير في اعلي هو

  المهام والمسئوليات

 .التعليمية المسئوليات

 . البحثية المسئوليات

 .العالجية المسئوليات

 .المجتمعية المسئوليات

 

 : التعليمية المسئوليات .٣

 وتدوين ومناظراتهم الداخلي القسم مرضى على اليومي المرور متابعة -

 تنفيذ في ةكوالمشار المرضى بملفات المرور لهذا الطبية مالحظاتهم

  .لهم والعالجية الطبية األعمال

 وفحوص عالج من المرضى بملفات المكتوب المحتوى مراجعة -

 .له التابع بالقسم اليومي المرور ومالحظات تشخيصية

 .المرضى بملفات تدوينها من دكوالتأ التشخيصية الفحوص نتائج متابعة -

 الطالب توجيه طريق عن التعليمية للعملية لينيكىكاال الجانب في المعاونة -

 في المرضى على الطبي الكشف إجراء وأثناء المرضى التاريخ اخذ أثناء

 بما لينيكىكاال الدرس مكان إعداد من دكوالتأ لينيكيةكاإل الدروس محيط

 حالته مراعاة مع المناسب المريض اختيار1 وجه أحسن على إتمامه يضمن
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 أو المعملية واألبحاث الالزمة الفحص بأدوات المكان تزويد -المرضية

 .االكلينيكى الدرس محل بالحالة الخاصة اآلشعات

 ةكوالمشار بالقسم المنعقدة( )السيمينارات العلمية النقاش حلقات حضور -

 التشخيص وسائل ومناقشة المرضية الحاالت وتقديم عرض. بها االيجابية

 عنها نشر فيما والجديد الطبية الموضوعات وعرض إعداد – والعالج

 .الخ...

 

 : البحثية المسئوليات .٢

 مجال فى الماجستير درجة على للحصول توطئة البحثية المهام استكمال -

 له التابع بالقسم التدريس هيئة عضو إشراف تحت التخصص

. 

 : العالجية المسئوليات .١

 .للمرضى العالجية الخطة تنفيذ متابعة -

 الكشف وتوقيع بالقسم العمل لجدول وفقا الخارجية العيادة مرضى مناظرة -

 العالج ووصفم له الالزمة التشخيصية الفحوص وطلب عليهم الطبي

 . المدرس أو المساعد المدرس إشراف تحت لهم الالزم

 له التابع القسم تخصص حسب والطوارئ االستقبال مرضى مناظرة -

 أو لهم تشخيصية فحوص بعمل التوصية أو لهم الالزم العالج ووصف

 . الحاجة عند المستشفى دخول

 .له التابع بالقسم الشهري العمل لجدول وفقا النوبتجيات أداء -

 

 : المجتمعية المسئوليات .٤

 بأداء التمريض وهيئة االمتياز وأطباء المقيمين األطباء قيام متابعة -

 .له التابع بالقسم أعمالهم

 إرضائهم على والعمل أسرارهم على والحفاظ المرضى حقوق احترام -

 بالشرح عليهم ذويهم اطمئنان على والعمل ديني أو جنسي تمييز دون

 على تأثير ذات خاصة إرشادات أي وتوضيح المرضية لحالتهم المبسط

 لمرضاهم. الصحية الحالة

 الطبية الحالة عن واف ملخص بكتابة المقيم الطبيب قيام من دكالتأ -

 وتسليمه به الموصى والعالج الداخلي بالقسم تواجده أثناء تم وما للمريض

 .المستشفى من خروجه حال للمريض

 من الطبية المشورة طلب حالة في األخرى األقسام مرضى مناظرة -

 إجراءات من يلزم بما والتوصية األقسام بهذه المعيدين من الزمالء

 مجال فى المساعد المدرس استشارة طلب أو وعالجية تشخيصية

 .لذلك الحاجة عند التخصص

 له التابع بالقسم الطبية والمستلزمات واألدوات األجهزة استخدام حسن -

 .المرضى لخدمة وجه أحسن على عملها استمرار ومتابعة
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 من االحتياجات تحديد مثل بالقسم اإلدارية األعمال بعض في ةكالمشار -

 القسم لمتطلبات وفقا الطبية واألجهزة واألدوية والمستلزمات األدوات

 .المناسبة نكباألما وحفظها واستالمها شراؤها إجراءات ومتابعة

 .بالكلية النظرية باالمتحانات المراقبة أعمال في ةكالمشار -

 وذويهم المرضى مع والتعامل األعمال أداء في القويمة باألخالق االلتزام -

 .بالمستشفى واإلدارية والتمريضية الطبية والهيئة والزمالء

 .تخصصه مجال في أخرى أعمال من إليه يسند ما بانجاز القيام -
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التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة 

 معاونةهيئة الو ال التدريسأعضاء هيئة بالسادة 
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التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة 

 معاونةهيئة الو ال أعضاء هيئة التدريسبالسادة 

 )مداصب خاصة بالجودة(
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 المدير التدفيذى لوحدة ضمان الجودة  الوظيفة مسمى

 دكتوراة فى الطب العلمي المؤهل

 عميد الكليةرئيسه المباشر هو  :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

يعين المددير التنفيذى لوحدة ضددددددمان الجودة  بقرار من عميد الكلية وموافقة 

 مجلس الكلية لمدة عامين قابلين للتجديد.

 

 معايير اختيار المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة:

 بالكلية. أن يكون عضو هيئة تدريس عامل -6

 أال يشغل منصب أكاديمى أو ادارى بالكلية أو بالجامعة. -1

أن يكون له خبرة سدددابقة بعمليات التقييم والمراجعة كعضدددو فى المجلس  -1

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية.

أن يكون قدد اجتدداز الددورات التدددريبيدة الخداصددددددة بتطبيق معدايير ونظم  -9

 ضمان الجودة.

 ه خبرة فى مجال تطويرالتعليم الطبى .أن يكون ل -6

أن يتميز بشددددخصددددية متزنة و حكيمة قادرة على اتخاذ القرار و التعامل  -5

بتفهم و كياسدددة مع أعضددداء هيئة التدريس و الطالب و الموظفين و العمال 

 على كافة المستويات.

 يمثل الوحدة في التعامالت أمام الغير.  -6 المهام والمسئوليات

 المجلس التنفيذى للوحدة.يرأس  -1

يقوم بإدارة شدددئون الوحدة واقتراح السدددياسدددات اإلدارية والمالية ومتابعة  -1

 تنفيذها.

 لجلســات مجلس ادارة الوحدة. يكون مقـــررا -9

يكون عضدوا فعاال بمجلس الكلية بعرض أنشطة وتوصيات وحدة ضمان  -6

 الجودة بالكلية.
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 المدير التدفيذى لوحدة ضمان الجودةنائب   الوظيفة مسمى

 بكالوريوس الطب و الجراحة العلمي المؤهل

 مدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودةلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 معايير اختيار نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة:

 بالكلية.أو عضو هيئة معاونة أن يكون عضو هيئة تدريس عامل  -6

 أن يكون من أعضاء المجلس التنفيذى بالوحدة. -1

 أن يكون له خبرة بنظم ضمان الجودة  ومجاالت تطوير التعليم الطبى. -1

أن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية الخاصددددددة بنظم ضددددددمان الجودة و  -9

 تطوير التعليم العالى. 

 

 التعاون مع المدير التنفيذى فى ادارة و تسيير شئون وحدة ضمان الجودة. -6 المهام والمسئوليات

 المشاركة فى االجتماعات الدورية للمجلسين االدارى و التنفيذى. -1

االندابدة عن المدير التنفيذى للوحدة بتفويض منه فى مجالس ولجان الكلية  -1

 وحدة ضمان الجودة. و الجامعة التى يجب أن تمثل فيها

 متابعة سير العمل مع رؤساء اللجان بالوحدة. -9

 يكون مقـــررلجلســات المجلس التنفيذى للوحدة. -6
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 مدسقى اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة  الوظيفة مسمى

 بكالوريوس الطب و الجراحة العلمي المؤهل

 مدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودةلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 على أن يكون:

 بالكلية.أو هيئة معاونة عضو هيئة تدريس عامل  -6

 من منسقى ضمان الجودة باألقسام. -1

لده خبرة فى مجال العمل المنوطة به اللجنة التى يرأسددددددها  -1

 ضمن أنشطته لخدمة الكلية.

بالجدية و اإللتزام فى العمل و التحلى بروح الفريق متميزا  -9

 والتعاون.

 حضور الدورات التدريبية المعنية.-6

 

 المهام الوظيفية لمنسقى اللجان: المهام والمسئوليات

 ترشيح تشكيل اللجنة المنوط بها. -6

 إعداد خطة عمل اللجنة المنوط بها بمشاركة أعضاء اللجنة. -1

بأعضدددداء اللجنة لمتابعة سددددير أعمال اللجنة، و متابعة اإلجتماع الدورى  -1

 تنفيذ أنشطة خطة العمل وفقا لالطار الزمنى المحدد بها.

 توزيع المهام و أعباء العمل على أعضاء اللجنة. -9

 رفع التقارير الدورية الى المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة. -6

تنفيدذى لوحدة ضددددددمان المشدددددداركدة فى االجتمداعدات الددوريدة للمجلس ال -5

 الجودة.
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 أعضاء اللجان التابعة لوحدة ضمان الجودة  الوظيفة مسمى

 بكالوريوس الطب و الجراحة العلمي المؤهل

 مدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودةلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 على أن يكون:

 بالكلية.أو هيئة معاونة عضو هيئة تدريس عامل  -6

 من منسقى ضمان الجودة باألقسام. -1

لده خبرة فى مجال العمل المنوطة به اللجنة التى يرأسددددددها  -1

 ضمن أنشطته لخدمة الكلية.

متميزا بالجدية و اإللتزام فى العمل و التحلى بروح الفريق  -9

 والتعاون.

 المعنية.حضور الدورات التدريبية -6

 

 اللجان: ألعضاءالمهام الوظيفية  المهام والمسئوليات

 ترشيح تشكيل اللجنة المنوط بها. -6

 إعداد خطة عمل اللجنة المنوط بها بمشاركة أعضاء اللجنة. -1

اإلجتماع الدورى بأعضدددداء اللجنة لمتابعة سددددير أعمال اللجنة، و متابعة  -1

 الزمنى المحدد بها.تنفيذ أنشطة خطة العمل وفقا لالطار 

 توزيع المهام و أعباء العمل على أعضاء اللجنة. -9

 رفع التقارير الدورية الى المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة. -6

المشدددددداركدة فى االجتمداعدات الددوريدة للمجلس التنفيدذى لوحدة ضددددددمان  -5

 الجودة.
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 الجودةمدسق معيار فى وحدة ضمان   الوظيفة مسمى

 بكالوريوس الطب و الجراحة العلمي المؤهل

 مدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودةلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة
 ذلك لمدة عام قابل للتجديد ، على أن يكون:و 

 بالكلية. أو معاون هيئة تدريس عضو هيئة تدريس عامل -6

 متميزا بالجدية و اإللتزام فى العمل و التحلى بروح الفريق والتعاون. -1

 حضور الدورات التدريبية المعنية. -1

 

 الاللمام بمفهوم ضمان الجودة في التعليم العالي .6 المهام والمسئوليات

التعرف على مختلف اصدارات الهيئة القومية لضمان الجودة و األعتماد  .1

 الصادرة عنهاو األدلة األسترشادية 

التعرف على مستندات ضمان الجودة بكلية الطب جامعة األسكندرية عن  .1

السنوات التي تسبق تكليفه كمنسق معيار محدد وأهمها الدراسة الذاتية 

للكلية ، الخطط األستراتيجية ، تقارير زيارات المتابعة و زيارات األعتماد 

ن الجودة ، اللوائح ، التقارير السنوية للكلية الصادرة عن وحدة ضما

 األدارية و المالية للوحدة و خطط التحسين و التطوير .

لمام بعناصر و مؤشرات و الممارسات المتعلقة بالمعيار الذي يكلف اإل .9

 .به

تشكيل فريق عمل من داخل و خارج الوحدة ألستيفاء أنشطة المعيار و  .6

 توزيع المهام على كل منهم.

داد تقرير عن مدى األنجاز في أستيفاء المراجعة السنوية للمعيار و أع .5

 مؤشرات المعيار.

المشاركة  في  أعداد التقارير الدورية الصادرة عن وحدة ضمان الجودة  .9

 فيما يتعلق بالمعيار المسئول منه، الدراسة الذاتية و التقرير السنوي.

تنظيم دورات تدريبية لفريق العمل المشارك في تجهيز ملف المعيار  .8

 يات جمع البيانات ، حفظ المستندات و تنسيق الملف.للتوعية بآل

المشاركة في ورش العمل عن نظم ضمان الجودة التي يتم تنظيمها من  .4

 داخل أو خارج الكلية أو جامعة األسكندرية.

مسئول عن عرض محتوى الملف أثناء زيارات المراجعة الداخلية و  .61

 الخارجية.

دة مجلس التنفيذي لوحالتواصل المستمر و األسترشاد بتوصيات ال .66

 ضمان الجودة

 المشاركة في األنشطة العامة لوحدة ضمان الجودة . .61

الأللتزام بسياسات وحدة ضمان الجودة و بتحقيق األهداف و  .61

 مخرجات خطط العمل بالوحدة. 
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 مدسقى ضمان الجودة باألقسام  الوظيفة مسمى

 بكالوريوس الطب و الجراحة العلمي المؤهل

 رئيس القسم المختصل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

أن يكون عضددددددو هيئدة تددريس عدامدل بمؤهدل وظيفى ال يقدل عن درجة  -6

 مدرس.

أن يكون قد شدارك بفاعلية فى سدياسدات تطبيق نظم ضمان جودة التعليم   -1

 الطبى بالكلية.

األكاديمية القومية لضددددمان جودة التعليم العالى و أن يكون ملما بالمعايير  -1

االعتماد، و المعايير األكاديمية للدراسات العليا، طبقا لسياسات الهيئة القومية 

 لضمان جودة التعليم و االعتماد  و الوثائق االرشادية التابعة لها.

أن يكون قد  اجتاز ورش العمل التعريفية و التدريبية المتخصددددصددددة فى  - 9

 . و التقييم و المتابعة  ال ضمان جودة التعليم العالىمج

سددنوات(، تتضددمن  6أن يكون له خبرة أكاديمية حديثة العهد )خالل آخر  -6

الممدارسددددددات النداجحة فى التدريس و تطوير المناهج ، و البحث العلمى، أو 

 المشاركة المجتمعية.

 أن يتمتع بالمواصفات الشخصية اآلتية: -5

سددددددمعدة طيبدة كدافيدة لجعددل رأيده موضددددددوع احترام فى المجتمع مكداندة و  -

 األكاديمي.

 مستوى عالى من مهارات االتصال و التقييم. -

 االلمام بمهارات تكنولوجيا المعلومات، والحاسب اآللى. -

يفضل أن يكون لة خبرة فى مشاريع و نظم ادارة الجودة و التحسين ذات  -9

 التأثير الملموس.

له أعمال اسدتشدارية بصدفة اسدتشارى داخلى أو خارجى  يفضدل أن يكون -8

 فى مجال التعليم العالى أو المجاالت المتصلة به.

 

 هو حلقة وصل بين مجلس  القسم و وحدة ضمان الجودة بالكلية. -6 المهام والمسئوليات

تشدددكيل فريق ضدددمان الجودة معتمد  من مجلس القسدددم.، و وضدددع خطة   -1

 المهام و المسئوليات. العمل للفريق ، و توزيع

نشددددددر ثقافة ضددددددمان جودة االدارة والعملية التعليمية بين أعضدددددداء هيئة  -1

 التدريس و الهيئة المعاونة بالقسم.

 و تحديثه سنويا. portfolioاعداد ملف القسم  -9

مراجعة تقارير المقررات و البرامج لمرحلتى البكالوريوس و الدراسددات  -6

 العليا بالقسم. 

نظدام  وآليدة  لعمليدة التقييم الدورى للمقررات والبرامج ، وتقييم وضددددددع  -5

أعضددددددداء هيئددة التدددريس، وتقييم أداء منسددددددقى المقررات والبرامج، وتقييم 

الرضدددددداء الوظيفى ألعضدددددداء هيئدة التدريس ولكوادر الموظفين و العاملين 

ج تحليل ئاعالم المعنيين  بالتغذية الراجعة عن نتا بالقسم، و متابعة تنفيذها، و

 التقييم. 
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متابعة  تنفيذ خطط التحسددين للمقررات و للبرامج، التخاذ اجراءات فعالة  -9

 نحو اصالح نقاط الضعف و دعم نقاط القوة.

المشاركة فى االجتماعات الدورية لوحدة ضمان الجودة، و تقديم التقارير  -8

 ودة.السنوية عن أنشطة فريق ضمان الجودة بالقسم الى وحدة ضمان الج

 المشاركة فى اعداد الدراسة السنوية الذاتية للكلية. -61

المشدددددداركدة فى االعدداد لزيدارات المتدابعدة من قبل النظراء المراجعين  -66

 الخارجيين تبعا للمهام التى توكل اليه من قبل وحدة ضمان الجودة.

دراسدددة احتياجات التدريب ألعضددداء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و  -61

الفنيين و العاملين بالقسدددم، ورفع تقريرسدددنوى عنها الى لجنة التدريب بوحدة 

ضمان الجودة لتنفيذها، ودراسة قياس األثر والمردود للتدريب على األداء و 

 على تحقيق خطة التحسين بالقسم .
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 أعضاء هيئة التدريسخاصة بالسادة ال
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 المدسق العام لبرنامج البكالوريوس  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

  بالكلية. التدريس هيئة أعضاء أحديكون 

 :يالطب التعليم فى االساسية الدورات حضور أتم

A- Curriculum Design & Integration 

B- Program & Course Specs Writing 

C- Innovative approaches to learning and assessment 

 العام بداية قبل ما فترة فى الدورات من حضوره تمي لم ما استكمال نيمك (

 ) الدراسى

 الذى يعمل فيه. القسم فى والجودة التعليم تطوير اعمال فى بالمشاركة قام

  

  )تحسينات أو تعديالت اى اجراء أو ( البرنامج لتصميم عمل فريق تشكيل -٣ المهام والمسئوليات

 المناهج وتطبيق تصميم فى خبرة لهم الذين التدريس هيئة أعضاء بين من

 والتعليم عامة العالى التعليم فى عليها المتعارف للقواعد طبقا والمقررات

 .خاصة الطبى

 لمتطلبات طبقا Program Specifications البرنامج توصيف اعداد -٢

 .القياسية األكاديمية للمعايير وتطبيقا الجودة هيئة

 وتوصيف القومية القياسية األكاديمية المعايير عن الكافية المعلومات نشر -١

 .للبرنامج التعليمية والنتائج األهداف تحقيق وكيفية البرنامج

 العمل فريق مع بالتعاون التعليمية الوحدات وتعديل تصميم على االشراف-٤

 .األقسام ترشحهم الذين العلمية المواد منسقى من

 النتائج تحقيق لضمان التعليمية ووحداته البرنامج لتطبيق التقنية المتابعة-5

 .المستهدفة التعليمية

 التكاملية االمتحانات وتطبيق تصميم على التعليمي التقنى االشراف -6

 assignments دراسية مهام ، اكلينيى عملى، ، تحريرى : المختلفة بصورها

 .للبرنامج التعليمية الوحدات بكافة الخاصة

 وامتحاناته التعليمية ووحداته البرنامج سير عن دورية تقارير اعداد -7

 البرنامج ادارة على للعرض

 هيئة لمتطلبات طبقا program report للبرنامج التقريرالسنوى اعداد-8

 التعليم جودة ضمان

 بترابط يتعلق فيما ، الدراسية السنوات فى التعليمية الوحدات بين التنسيق -9

 التوازن تحقيق و تعارض او تكرار حدوث وعدم للوحدات المختلفة االجزاء

 . العلمى المحتوى حيث من الوحدات بين
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 البكالوريوس مدسق كسدة دراكسية لبرنامج  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 منسق العام لبرنامج البكالوريوسلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

  بالكلية. التدريس هيئة أعضاء أحديكون  

 :الطب التعليم فى االساسية الدورات حضور أتم

A- Curriculum Design & Integration 

B- Program & Course Specs Writing 

C- Innovative approaches to learning and assessment 

 العام بداية قبل ما فترة فى الدورات من حضوره تمي لم ما استكمال نيمك (

 )الدراسى

 الذى يعمل فيه. القسم فى والجودة التعليم تطوير اعمال فى بالمشاركة قام

 بترابط يتعلق فيما الدراسية السنة فى التعليمية الوحدات بين التنسيق -٣ المهام والمسئوليات

 التوازن تحقيق و تعارض او تكرار حدوث وعدم للوحدات المختلفة االجزاء

 . العلمى المحتوى حيث من الوحدات بين

 مع باالشتراك التعليمية للوحدات الدراسية الجداول اعداد على األشراف -٢

 .الوحدات منسقى

 بالعام الخاصة التعليمية الوحدات فى والتنفيذ التطبيق تيسيرعملية متابعة -١

 العقبات وتذليل ) واالجهزة المكان ( المادية التسهيالت يشمل بما الدراسى

 . التطبيق اثناء تطرأ قد التى والمشاكل

 للمقررات النسبى الوزن مع المواد تقييم لدرجات النسبى التوزيع مراجعة -٤

 العملية و النظرية للساعات النسبى الوزن و التعليمية الوحدة فى المشاركة

 . التعليمية الوحدة منسق مع

 . العام للمنسق التعليمية الوحدات سير عملية عن دورى تقرير رفع -5

 و التعليمية العملية يخص فيما الطالب من تعليقات أو شكاوي اي تلقي -6

 ممكن وقت اسرع في االدارة الي رفعها ثم الطلبة مع مناقشتها و دراستها

 األكاديمى االشراف بهم المنوط التدريس هيئة أعضاء السادة مع التنسيق -7

 للطالب األكاديمى للدعم المقترحة االجراءات وتنفيذ اعداد فى الطالب على

 تنمية معمل فى اضافية دروس/ تقوية مجموعات (الوحدة فى المتعثرين

 )وخالفه .... المهارات

 الستيفاء الجودة ضمان ووحدة التعليمية الوحدات منسقى مع التنسيق -8

 التعليمية الوحدة عن التدريس هيئة وأعضاء الطالب من الراجعة التغذية

Students and Staff feed back . 

 للكنترول تسليمها و المختلفة األقسام من Assignments درجات جمع -9

 : ملحوظة
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 منسقى مع بالتعاون الدراسية السنوات لمنسقى الموكلة االعمال جميع تتم

 الالزمة باالتصاالت بدوره يقوم والذى البرنامجى ومنسق التعليمية الوحدات

 . للبرنامج العليا االدارة مع
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 البكالوريوس برنامجوحدة تعليمية فى مدسق   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 لمنسق العام لبرنامج البكالوريوس المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

  بالكلية. التدريس هيئة أعضاء أحديكون 

 :الطب التعليم فى االساسية الدورات حضور أتم

A- Curriculum Design & Integration 

B- Program & Course Specs Writing 

C- Innovative approaches to learning and assessment 

 العام بداية قبل ما فترة فى الدورات من حضوره تمي لم ما استكمال نيمك (

 ) الدراسى

 .الذى يعمل فيه القسم فى والجودة التعليم تطوير اعمال فى بالمشاركة قام

 المستشفيات فى التدريب قبل ما مرحلة فى تعليمية وحدة لكل يكون المهام والمسئوليات

Pre clerkship phase يعين وبالمثل محددة لمعايير طبقا اختياره يتم منسق 

 Clerkship بالمستشفيات التدريب مرحلة فى اكلينيكية تدريبية فترة لكل

Phase المعايير بنفس منسقا. 

 

 الوظيفية المهام

 األجزاء على بناءا التعليمية الوحدة توصيف من النهائية النسخة كتابة -٣

 الهيئة من المعتمد للنموذج طبقا للوحدة التدريس هيئة أعضاء من المقدمة

 واستيفاء الجودة ضمان وحدة مع ومراجعته الجودة لضمان القومية

 عليه المختصة واللجان المجالس موافقات

 )األقسام منسقى(  التعليمية للوحدة التدريس هيئة أعضاء بين التنسيق -٢

 التعليمى والبرنامج الدراسى الفصل وادارة

 الوحدة انتهاء وبعد واثناء قبل التعليمية الوحدة أعضاء اجتماعات تنسيق -١

 وقسم التعليميى البرنامج لجنة بواسطة الموضوعة للقواعد طبقا التعليمية

 .الطب التعليم

 لتحديد التعليمية الوحدة فى المشاركة الكلية أقسام منسقى مع التنسيق -٤

 فى بالتدريس سيقومون الذين المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أسماء

 العملية والدروس الفريق فى والتعلم المتكاملة التعلم وجلسات المحاضرات

 .بالوحدة الخاصة واالكلينيكية

 الخاصة واالكلينيكية والعملية النظرية للدروس التدريسية الجداول وضع -5

 البرنامج ادارة ثم األماكن لتحديد التعليمى للمشرف رفعها و التعليمية بالوحدة

 .الطالب شئون وادارة

 أو مشاكل أى مع والتعامل التعليمية الوحدة أنشطة تنفيذ على االشراف -6

 .البرنامج ادارة مع بالتنسيق التطبيق أثناء صعوبات
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 النتائج مع متطابقة assessment blue print االمتحان مسودة اعداد -7

 .االمتحانات ولجنة المستهدفة التعليمية

 االمتحانات أسئلة العداد الوحدة فى المشاركة األقسام رؤساء مع التنسيق -8

 و تجميعها و بأسبوع األمتحان قبل أسبوع األسئلة وتلقى بالوحدة الخاصة

 . تخزينه و األمتحان قبل ساعة 72 أقصى بحد األمتحان طبع

 التغذية الستيفاء الجودة ضمان ووحدة الدراسية السنة منسق مع التنسيق -9

 Students التعليمية الوحدة عن التدريس هيئة وأعضاء الطالب من الراجعة

and Staff feed back .. 

 .البرنامج الدارة الوحدة فى التعليمية العملية سير عن دورى تقرير تقديم-61
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 البكالوريوس برنامجمادة تعليمية فى مدسق   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

و رئيس  منسق العام لبرنامج البكالوريوسلل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 مجلس القسم المختص.

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 هيئة أعضاء أحد التعليمية الوحدات فى المشاركة األقسام تختارمجالس 

 الوحدة فى القسم من المقدمة التعليمية للمادة منسقا ليكون بها التدريس

 .التعليمية

 :الطب التعليم فى االساسية الدورات حضور أتم

A- Curriculum Design & Integration 

B- Program & Course Specs Writing 

C- Innovative approaches to learning and assessment 

 العام بداية قبل ما فترة فى الدورات من حضوره بتم لم ما استكمال نيمك (

 )الدراسى

 .القسم فى والجودة التعليم تطوير اعمال فى بالمشاركة قام

 

 فى العلمية بالمادة الخاصة المتطلبات كافة تنفيذ فى المنسق القسم ويفوض المهام والمسئوليات

 التعليمية الوحدة

 :المهام .ب

 المادة لصياغة بالقسم التدريس هيئة أعضاء من عمل فريق تكوين -٣

 المطلوبة التعليمية

 .المستهدفة التعليمية للنتائج التعليمية المادة استيفاء من التأكد -٢

 نفس فى األخرى التعليمية المواد مع والتنسيق التكامل على الحرص -١

 بها المتعلقة والوحدات الوحدة

 السنة ومنسق الوحدة منسق مع الدراسية الجداول وضع فى االشتراك-٤

 الدراسية

 التدريس هيئة أعضاء على الدراسية المهام فى الطالب توزيع تنسيق -5

 بالقسم

 وحل العقبات وتذليل المحدد للجدول طبقا العلمية المادة تدريس متابعة -6

 التنفيذ أثناء المساكل

 العمل فريق مع بالتنسيق التعليمية بالمادة الخاصة االمتحان أسئلة اعداد -7

 طبقا لها النهائية الصياغة فى القسم فى الثالثية االمتحان لجنة مع واالشتراك

 .الصحيحة التعليمية للقواعد

 .ةالتعليمي الوحدة عن للطالب الراجعة التغذية استيفاء فى االشتراك -8
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سية تدريالتوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية ال

 أعضاء هيئة التدريسخاصة بالسادة ال

 )مداصب بمرحلة الدراكسات العليا(
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 الدراكسات العليامدير برنامج   الوظيفة مسمى

 التخصص.دكتوراة فى  العلمي المؤهل

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 هو رئيس مجلس القسم المختص.

 هافي بما البرنامج أنشطة كافة وإدارة اإلشراف األكاديمى المدير يتولى- 6 المهام والمسئوليات

 ضعهات التى والضوابط والمعايير الداخلية لالئحة وفقا   والتقييم التدريس

 .الكلية مجلس من إعتمادها بعد الجودة ضمان وحدة

 المقررات ومنسق البرنامج منسق ترشيح األكاديمى المدير يتولى- 1

 .الكلية ومجلس القسم مجلس من الترشيح هذا وإعتماد

 قمنس بها يقوم التى المهام كافة على اإلشراف األكاديمى المدير يتولى -1

 .المقررات منسق البرنامج

 منسق إعتماد بعد بالبرنامج الخاصة والتقارير الوثائق كافة إعتماد- 9

 .القسم مجلس على وعرضه البرنامج
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 برنامج الدراكسات العليامدسق   الوظيفة مسمى

 التخصص.دكتوراة فى  العلمي المؤهل

 لمدير برنامج الدراسات العليا المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 .عام كل  القسم مجلس بموافقة الرئيسى البرنامج منسقى إختيار يتم

 · -: األتية الشروط البرنامج منسقى إختيار فى يراعى

 نالمساعدي األساتذة أو األساتذة - اةرالدكتو حالة فى األساتذة من يكون أن. أ

 .الماجستير حالة فى

 تحددها والتى الوظيفة لهذه الالزمة التدريب دورات على يحصل أن. ب

 .الكلية مجلس بموافقة الجودة ضمان وحدة

 .البرنامج لمنسق الوظيفية المهام لتولى اإلستعداد لديه يكون أن. ح

  

 .تقييمهو تنفيذه ومتابعة وتحديثه البرنامج توصيف على اإلشراف يتولىأ.  والمسئولياتالمهام 

"  بالبرنامج الخاصة المستندات جميع على القسم رئيس مع يوقع. ب

 اتاإلمتحان أعمال تقييم خطة – تدريس خطة – تقارير – تحديث – توصيف

 " ألخ......

 -:األتية الوظائف فى الجودة ضمان وحدة مع التنسيق. ج

 وحدةال من المقرر النموذج حسب تحديثه او البرنامج بتوصيف اإللتزام.  6

 واإلشراف إعتماده على والحصول القسم مجلس على التوصيف عرض

 وعرض الوحدة من المقرر النموذج حسب دوريا   البرنامج تقرير كتابة على

 .عليه الموافقة وأخذ القسم مجلس على التقرير

 :مثل الوحدة تحددها التى الجودة معايير بتنفيذ اإللتزام.  1

 والتقييم والتعلم التعليم فى مرجعية إرشادات· . 

  ".Check lists  "مراجعة قوائم · 

 والتقييم والتعلم التعليم فى الجيدة للممارسة أدلة. 

 األداء مؤشرات · 

 -:وتشمل البرنامج بتنفيذ المتعلقة األنشطة لكافة خطة عمل.  1

 التدريس وجدول التدريس طرق· . 

 والتدريب التدريس إحتياجات· . 

 الطالب تقييم· . 

 عضاءأ مع ومناقشتها والتقيميه التدريسيه البرنامج أنشطة كافة متابعة.  9

 لبرنامجا من المستفيده والجهات الطالب مع بالتدريس القائمين التدريس هيئة

 والمخرجات أهدافه تحقيق فى البرنامج فعالية من التحقق بغرض وذلك

 دوإعدا القصور واوجه المشكالت على والتعرف منه المستهدفه التعليمية

 .والتعزيز التغيير خطط

 فى"  امجالبرن تنفيذ فى المشاركين التدريس هيئة أعضاء ومتابعة تدريب. د

 ". والتقييم التدريس
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 الدراسات لشئون الكلية وكيل/ الدكتور األستاذ السيد مع والتنسيق التبادل. ه

 يةالتدريس البرنامج أنشطة إدارة فى الكنتروالت ورؤساء والبحوث العليا

 .والتقيميه

 الطوارئ وحاالت األزمات إدارة فى القسم رئيس مع بالتنسيق التدخل. و

 .البرنامج أنشطة يخص فيما

 .الجامعة وخارج داخل البرنامج من المستفيده بالجهات الفعال اإلتصال. ز

 من التى المؤتمرات إلى والدعوة العمل وورش المحاضرات عمل تنسيق. ح

 .البرنامج داخل المهارات وأكتساب التدريس تدعيم شأنها

 جلب بهدف له والدعاية البرنامج ألنشطة واإلعالم النشر على اإلشراف. ط

 .القطر وخارج داخل الطالب من عدد أكبر

 الالزمة التقارير كافة وإعداد للبرنامج الخارجى المراجع مع التنسيق. ي

 .سنويا   الخارجية المراجعة إلجراء

  .الكلية وخارج داخل بالبرنامج المتعلقة اإلجتماعات كافة حضور. ك

 بطال من طالب لكل المطلوبة األنشطة لكراسة الجاد التنفيذ من التأكد -ل

 اإلكلينيكى التدريب أماكن مشرفى مع التنسيق وكذلك العليا الدراسات

 .الكلية وخارج داخل والمعملى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 الدراكسات العليا مقررمدسق   الوظيفة مسمى

 التخصص.دكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير برنامج الدراسات العليالمنسق و  المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 .عام كل  القسم مجلس بموافقةمقررات ال منسقى إختيار يتم

 · -: األتية الشروط مقرراتال منسقى إختيار فى يراعى

 .السادة أعضاء هيئة التدريس من يكون أن. أ

 تحددها والتى الوظيفة لهذه الالزمة التدريب دورات على يحصل أن. ب

 .الكلية مجلس بموافقة الجودة ضمان وحدة

 .مقررال لمنسق الوظيفية المهام لتولى اإلستعداد لديه يكون أن. ح

  

 -: األتية الوظائف فى القسم ورئيس البرنامج منسق مع التنسيق المهام والمسئوليات

 مع التشاور بعد به الخاصة الوحدة أو المقرر توصيف وتحديث تصميم

 .المعنيين التدريس هيئة أعضاء

 مع األنشطة كراسة فى الوحدة أو بالمقرر الخاص الجزء وتحديث تصميم

 إعتماد قبل منها يخص ما وإعتماد الطالب من الالزمة المتطلبات تحديد

 .البرنامج منسق

 يماف البرنامج فى المقررة والتدريب لتدريس خطط تنفيذ على اإلشراف

 .عليها المشرف الوحدة أو المقرر يخص

 دةالوح أو المقرر فى للطالب والتعليمية التدريبية اإلحتياجات توفير

  .عليها المشرف

 :على يحتوى والذى الوحدة او المقرر ملف وتحديث عمل

 البرنامج توصيف من نسخة -

 المقرر توصيف من نسخة -

 البرنامج وتقارير المقرر تقارير من نسخة -

 وتحليلها المقرر فى الطالب نتائج من نسخة -

 وتحليلها المقرر فى الطالب رأى إستطالعات من نسخة -

 أو ربالمقر الخاصة اإلمتحان و التقييم خطة تنفيذ على واإلشراف تصميم

 .القسم ورئيس البرنامج منسق مع بالتنسيق الوحدة

 راسةك خالل من الطالب تقييم فى والمعيدين التدريس هيئة أعضاء متابعة

 األنشطة.
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التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة 

 التدريسأعضاء هيئة بالسادة 

 )مداصب خاصة بالكدترول "مرحلة البكالوريوس"(
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  البرنامج التعليمىمشرف كدترول   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة
o هيئة تدريس .ن يكون عضو أ 

o  ليس له أقارب حتى الدرجة الرابعة فى الدفعه التى سيكلف بأعمال

 الكنترول بها .

o . أن يكون على درايه بإستخدام الكمبيوتر وخاصة ببرنامج اإلكسل 

o . أن ال  يكون محروما  من أعمال االمتحانات 

o . أن ال يكون محاال  للتحقيق فى أعمال االمتحانات 

 أعضاء  رؤساء الكنترول ياراالشتراك مع  االستاذ وكيل الكلية الخت ● تالمهام والمسئوليا
 للسنوات المختلفة .

 اإلشراف علي عمل الكنترول في السنوات الثالث المكلف بهم . ●

 تعريف رؤساء الكنترول بآلية العمل و اللوائح المنظمة للكنترول. ●

انات عمل خطة زمنية محددة لألنتهاء من النتائج حسب مواعيد امتح ●
السنة الدراسية وإرسالها لألقسام أو منسقى الوحدات التعليمية 

 لألنتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

مسؤول مسؤلية تامة عن إجراءات السرية داخل الكنترول وعدم  ●
 تسرب النتائج قبل إعالنها.

مسؤول عن عمل المجموع التراكمى للطالب للسنوات الثالث  ●
 المكلف بهم.

تقديم تقرير لالستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بعد  ●
كل فصل دراسى عن أعمال الكنترول فى هذه الفترة وما قابله من 

 معوقات وإقتراحاته لتسهيل العمل.

متابعه نقل نتائج الطالب الراسبين من كنترول السنوات الدراسية  ●
 ات.  المختلفه الى كنترول الدور الثانى والتخلف
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  البرنامج التعليمىرئيس كدترول   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 البرنامج التعليمىمشرف كنترول ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة
o ن يكون عضو هيئة تدريس .أ 

o  الدفعه التى سيكلف بأعمال ليس له أقارب حتى الدرجة الرابعة فى

 الكنترول بها .

o . أن يكون على درايه بإستخدام الكمبيوتر وخاصة ببرنامج اإلكسل 

o . أن ال  يكون محروما  من أعمال االمتحانات 

o . أن ال يكون محاال  للتحقيق فى أعمال االمتحانات 

ألختيار أعضاء هيئة التدريس االشتراك  مع  االستاذ الدكتور وكيل الكلية  ● المهام والمسئوليات
 للقيام بأعمال الكنترول.

 متابعه التزام اعضاء الكنترول بما يوكل اليهم من اعمال. ●

تنظيم العمل بين أعضاء الكنترول وتحديد جدول األعمال حسب الخطه  ●
 الزمنيه الموضوعه  

 عمل الكود السرى لكراسات اإلجابه . ●

ام السريه وأرقام الجلوس و عمل االحتفاظ بالبطاقات الموضح عليها األرق ●
 كشوف لفك األرقام السريه .

أستالم ورصد كشوف العملى والشفوى من األقسام  وذلك فى نسخة ورقيه  ●
 . CDواخرى على 

 استالم اإلجابه النموذجيه من األقسام أو منسقى الوحدات التعليميه    ●

 فك الكود السرى لألوراق  ورصدها    ●

للحضور ومراجعة األوراق التى بها أخطاء سواء فى األتصال بأستاذ الماده  ●
الرصد أو تصحيح  جزء لم يصحح والتأكد من تعديل الدرجه فى كشف 

 الرصد بالكمبيوتر وتوقيع أستاذ الماده على التعديل فى ورقة اإلجابه

متابعة المواد المتأخره وإرسال أستعجال لألقسام أو االتصال برئيس القسم  ●
 مباشرة .

التأكد من إضافة كل الدرجات الخاصه للطالب فى كشف الرصد النهائى  ●
واحتساب الدرجات والتقدير لكل ماده والمجموع الكلى والتقدير الكلى 

 والمراجعه الدقيقه بمساعدة أعضاء وموظفى الكنترول 

رفع الطلبه المستحقين لدرجات الرفع حسب اللوائح وبعد الرجوع إلى وكيل  ●
 لتعليم والطالب وعرض النتيجه النهائيه على سيادته . الكليه لشئون ا

متابعة التظلمات الوارده ومراجعة أوراق اإلجابات والدرجات المرصوده  ●
 بمعاونة أعضاء الكنترول وموظفيه .

 يحتفظ بكلمة المرور الخاص بالكمبيوتر الخاص بالعام الدراسى.  ●
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  التعليمىالبرنامج مساعد رئيس كدترول   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 البرنامج التعليمىكنترول  رئيسل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة
o ن يكون عضو هيئة تدريس .أ 

o  ليس له أقارب حتى الدرجة الرابعة فى الدفعه التى سيكلف بأعمال

 الكنترول بها .

o  درايه بإستخدام الكمبيوتر وخاصة ببرنامج اإلكسل .أن يكون على 

o . أن ال  يكون محروما  من أعمال االمتحانات 

o . أن ال يكون محاال  للتحقيق فى أعمال االمتحانات 

 مساعدة رئيس الكنترول فى المهام الموكله له .  ● المهام والمسئوليات

 تنظيم العمل مع أعضاء وموظفى الكنترول .    ●

رئيس الكنترول بكلمة المرورالخاص بالكمبيوتر الخاص بالعام يحتفظ مع  ●
 .الدراسى
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  البرنامج التعليمىعضو كدترول   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 البرنامج التعليمىكنترول  رئيسل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة
o ن يكون عضو هيئة تدريس .أ 

o  ليس له أقارب حتى الدرجة الرابعة فى الدفعه التى سيكلف بأعمال

 الكنترول بها .

o . أن يكون على درايه بإستخدام الكمبيوتر وخاصة ببرنامج اإلكسل 

o . أن ال  يكون محروما  من أعمال االمتحانات 

o  أن ال يكون محاال  للتحقيق فى أعمال االمتحانات. 

 يكلف بأى اعمال امتحانات اخرى فى نفس الوقت.  ال ● المهام والمسئوليات

 أستالم ومراجعة كراسات اإلجابه.   ●

 وضع األرقام السريه على كراسات اإلجابه.  ●

 تسليم كراسات اإلجابه للقسم المختص.   ●

مساعدة رئيس الكنترول فى رصد نتائج اعمال السنة واالمتحانات العمليه  ●
 واالكلينيكية. 

 أستالم كراسات اإلجابه من األقسام بعد التصحيح.  ●

مراجعة جميع كراسات اإلجابه والتأكد من تصحيح جميع األسئله وجمع  ●
 الدرجات. 

 ل. ورصد درجات التحريرى بعد فك الكود السرى بواسطة رئيس الكنتر ●

إعادة بطاقه التعريف ) رقم الجلوس( للطالب على كراسات االجابه بعد فك 
 الكود السرى بواسطة رئيس الكنترول

 

. 
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التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة 

 أعضاء هيئة التدريسبالسادة 

 )مداصب خاصة بالكدترول "مرحلة الدراكسات العليا"(
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 رئيس الكدترول   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

ستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا للسيد األ المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

 و البحوث

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 أن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية. -

  .سابقة الخبرة في العمل بالكنتروالت الداخلية في األقسام العلمية -

 .االلمام بأعمال الكمبيوتر -

 الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.اإللمام ب -

 مهام فدية: المهام والمسئوليات

مراجعة النتائج و عمل التعديالت الالزمة ) ان وجدت( طبقا  -

 لالجراءات.

 النتائج بعد مراجعتها.أعتماد  -

 مراجعة افادات طالب الدراسات العليا و اعتمادها. -

 مراجعة بيانات الحالة الدراسية و اعتمادها. -

 فحص التظلمات و أعتمادها. -

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس للتغلب على المشكالت الخاصة  -

 بالنتائج ان وجدت أو الرد على استفساراتهم في هذا الشأن.

مع الطالب و توجيههم لحل المشكالت الخاصة بالنتائج أو التواصل  -

 االفادات أو التظلمات و غيرها.

التواصل مع االدارات ذات الصلة بالكنترول لحل المشكالت الخاصة  -

 بالطالب ان وجدت.

 مهام ادارية:

 االشراف على توزيع العمل على أعضاء و موظفي الكنترول. -

تحديد موعد و مكان استالم نتائج تنظيم العمل بالوحدة فيما يتعلق ب -

 الطالب ووضع ضوابط استالم النتائج طبقا لالجراءات.

حل المشاكل التي تطرأ أثناء العمل مثل حاالت الغياب بين العاملين, أو  -

المشكالت التي قد يواجهها أعضاء هيئة التدريس عند التعامل مع 

 الكنترول وغيرها.
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 مدسق الكدترول  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 كنترول  رئيسل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 أن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية. -

  .سابقة الخبرة في العمل بالكنتروالت الداخلية في األقسام العلمية -

 .االلمام بأعمال الكمبيوتر -

 الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.اإللمام ب -

 مراجعة النتائج و عمل التعديالت الالزمة ) ان وجدت( طبقا - المهام والمسئوليات

 لالجراءات.

 مراجعة افادات طالب الدراسات العليا و التوقيع عليها. -

 استالم نتائج الطالب. -

 فحص التظلمات. -

وجود مشكالت خاصة بالنتائج  التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عند  -

 أو الرد على استفساراتهم في هذا الشأن.

التواصل مع الطالب  لحل المشكالت الخاصة بالنتائج أو االفادات أو  -

 التظلمات و غيرها.

التواصل مع االدارات ذات الصلة بالكنترول عند وجود مشكالت  -

 خاصة بالطالب.
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 عضو الكدترول  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 كنترول  رئيسل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 أن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية. -

  .سابقة الخبرة في العمل بالكنتروالت الداخلية في األقسام العلمية -

 .االلمام بأعمال الكمبيوتر -

 الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.اإللمام ب -

  

استالم نتائج الطالب من مشرفي المقررات أو من ينوب عنهم من   - المهام والمسئوليات

أعضاء هيئة التدريس مع التأكد من وجود كافة المستندات طبقا 

 لالجراءات.

مراجعة النتائج وعمل التعديالت الالزمة ) ان وجدت( طبقا  -

 لالجراءات.

 فحص تظلمات الطالب. -

 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عند وجود مشكالت خاصة بالنتائج. -
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التوصيف الوظيفى لبعض المداصب األكاديمية الخاصة 

 أعضاء هيئة التدريسبالسادة 

 (وحدة القياس و التقويم)مداصب خاصة ب
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 و التقويممدير وحدة القياس   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 عميد الكليةل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

المقررات و أسدددددداليب وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر و الوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 لبكالوريوس.ا

حلقة الوصل بين مركز القياس و التقويم بالجامعة و اإلدارة العليا   المهام والمسئوليات

 للكلية.

  حلقة الوصل بين وحدة القياس والتقويم مع إدارة الكلية و لجان

وحدة تطوير المناهج و وحدة ضمان الجودة و قسم و شئون الطالب 

 نظمة بالكلية.التعليم الطبى ....إلخ من الهيئات الم

 .تقديم مقترح تشكيل فرق العمل و اعتمادها من وكيل الكلية 

  اعداد الخطط التنفيذية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للجامعة و

 الكلية.

  جمع األسئلة قبل اإلمتحان بالتواصل مع األقسام و إعداد اإلمتحان و

 البت فىإجراء اإلختبار ثم التحليل اإلحصائى ما بعد اإلمتحان و 

   ردود الفعل و شكاوى الطالب.
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 نائب مدير وحدة القياس و التقويم  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 اإلمتحانات.وجود خبرة فى تقويم الطالب و 

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر و الوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 البكالوريوس.

 معاونة مدير الوحدة فى أداء واجباته.  المهام والمسئوليات

  يشارك فى إجراء التحليل اإلحصائى ما بعد اإلمتحان و إعداد

 تقارير اإلمتحانات.
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 مسئول لجدة بدك األكسئلة  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 و التقويم.وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس 

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر و الوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة عددددم 

 البكالوريوس.

 تطوير فى منظومة بنك األسئلة بالكلية.الالبحث و   المهام والمسئوليات

 .تقديم الدعم الالزم فى صياغة أسئلة اإلمتحانات 

 .التنفيذ و االشراف على بنك األسئلة بالكلية 
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 مسئول لجدة التصحيح اإللكترونى لمرحلة البكالوريوس  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 القياس و التقويم.وجود خبرة فى العمل فى لجنة 

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب واإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

دم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة عددد

 البكالوريوس.

 المشاركة و االشراف على عملية التصحيح اإللكترونى بالكلية.  المهام والمسئوليات

 يح اإللكترونى بالكلية.حمتابعة اجراءات و تنفيذ التص 
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 اإللكترونى لمرحلة الدراكسات العليامسئول لجدة التصحيح   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب وجود 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة عددددم وجود قرابدددة إلى 

 البكالوريوس.

متابعة أساليب تقييم طالب الدراسات العليا لمنسقى القياس و التقويم   المهام والمسئوليات

الذين تم ترشيحهم من جميع أقسام الكلية و الذين يتولوا بدورهم نقل 

 تلك المحاضرات و ما تم فيها إلى أقسامهم.

 االمتحانات و الشكاوى المقدمة و الرد عليها تبعا  متابعة نتائج

 للتحاليل االحصائية لبعض االمتحانات.
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 اإللكترونى التقويم مسئول لجدة   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 ات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.رحضور دو

 بيوتر والوسائط المتعددة.مخبرة فى استخدام الك وجود

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 البكالوريوس.

 تقديم الدعم الالزم الجراء االختبار اإللكترونى.  المهام والمسئوليات

  االختبارات اإللكترونية.االشراف على 
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 مسئول لجدة التحليل و اإلحصاء  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.وجود 

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 ع و الصبر و التنظيم. وجود صفات القيادة و اإلبدا

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 البكالوريوس.

 الدعم الالزم لعمل التحليل االحصائى لالمتحانات.  المهام والمسئوليات

 .تقديم تقرير التحليل اإلحصائى لمدير الوحدة 
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 و االعالممسئول لجدة التدريب   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب وجود خبرة فى التعليم الطبى و 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

طالب فى مرحلدددة عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين ال

 البكالوريوس.

 وضع خطة التدريب بالكلية سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس.  المهام والمسئوليات

 .نشر ثقافة القياس و التقويم بالكلية 
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 مدسق مرحلة تعليمية  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 تقويم الطالب و اإلمتحانات.حضور دورات تدريبية فى 

 بيوتر و الوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 البكالوريوس.

يات تنفيذ جميع استراتيج كل منسق مسئول عن مرحلته التعليمية فى  المهام والمسئوليات

التقيم سواء أثناء اعداد االمتحانات أو ما بعد االمتحان بالتعاون 

 الوثيق مع المدير و نائب المدير.

  مسئول عن المتابعة التفصيلية لمنسقى التقييم للمرحلة التعليمية فى

 األقسام المعنية و يراقب عن كثب واجباتهم الموكلة إليهم.

  نائبه فى بعض المهام اإلدارية.مساعدة المدير و 
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 مدسق المرحلة التعليمية فى القسم العلمى   الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 و اإلمتحانات.وجود خبرة فى تقويم الطالب 

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 ات القيادة و اإلبداع و الصبر والتنظيم. وجود صف

الطالب فى مرحلدددة  عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين

 البكالوريوس.

هو خبير المحتوى العلمى للمرحلة داخل القسم العلمى و التعاون مع   المهام والمسئوليات

 ىمنسقى المناهج لوضع األسئلة التكاملية و السيناريو و تحميلها ف

 بنك األسئلة. 
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 مدسق السدة الدراكسية فى القسم العلمى  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 إلبداع و الصبر والتنظيم. وجود صفات القيادة و ا

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 البكالوريوس.

هو حلقة الوصل بين القسم العلمى و وحدة القياس و التقويم لجمع   المهام والمسئوليات

 األسئلة و مراجعتها و تحميلها فى بنك األسئلة. 
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 عضو قسم التعليم الطبى  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و المقررات و أسدددددداليب وجود خبرة 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر والوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر والتنظيم. 

ابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الر

 البكالوريوس.

 كتابة تقرير التحليل االحصائى بعد كل اختبار.  المهام والمسئوليات

 حلول لحل مشكالت األسئلة. حاقترا 

  .اقامة ورش عمل لتحسين مستوى و جودة األسئلة 
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 مستشار وحدة القياس و التقويم  الوظيفة مسمى

 الطبدكتوراة فى  العلمي المؤهل

 مدير وحدة القياس و التقويم.ل المباشر لإلشراف يخضع :التنظيمية العالقات

غل اشمعايير اختيار 

 الوظيفة

 وجود خبرة فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 وجود خبرة فى العمل فى لجنة القياس و التقويم.

المقررات و أسدددددداليب وجود خبرة فى التعليم الطبى و توصدددددديف البرامج و 

 قويم المختلفة.تالتدريس و ال

 حضور دورات تدريبية فى تقويم الطالب و اإلمتحانات.

 بيوتر و الوسائط المتعددة.موجود خبرة فى استخدام الك

 وجود صفات القيادة و اإلبداع و الصبر و التنظيم. 

عددددم وجود قرابدددة إلى الددددرجدددة الرابعدددة بينددده و بين الطالب فى مرحلدددة 

 لبكالوريوس.ا

هم خبراء التعليم الطبى مسئولين عن تصميم ورش العمل وضع   المهام والمسئوليات

 األسئلة.

  تقديم االستشارات فى هيكلة االختبارات و تحديث أدوات التقييم

 المختلفة.

  تقييم خطوات التنفيذ و اصدار التقرير النهائى الذى يساعد فى

 للتحسين. اصالح المناهج و اقتراح استراتيجيات
 

 


