
  

 

 

 

 

 الوصف الوظٌفً للعاملٌن باإلدارة

 

شاغل الوظٌفة  المدٌر األعلى
 الحالٌة  والمؤهل

المؤهالت 
 المطلوبة

 المسمى الوظٌفً الوصف الوظٌفً والمهام

وكٌل الكلٌة 
لشئون 

الدرسات 
 العلٌا

الحمٌد دالٌا عبد  \أ
 الشٌخ
حاصلة على 

بكالورٌوس تجارة  
 6991عام 

 عام HRدبلومة
بتقدٌر جٌد  8162

 جدا

تقوم باالشراف على  جمٌع  مؤهل عالً
موظفً القسم وهً المسئول 

االول عن االعمال المسندة الٌها 
وما تكلف به من اعمال من  

 الجهات االدارٌة العلٌا

 رئٌس القسم

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

 حنان حسن فرٌد \أ
 

 692دبلوم تجارة 

مؤهل عالً او 
 متوسط

تقوم بعمل رئٌس القسم فً حالة 
غٌابها او القٌام بإجازة او أي 
أعمال داخلٌة  بجانب عملها 

 مختصة ماجستٌر اطفال

 وكٌل القسم

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

 السٌدة عبدالمحسن\أ
 دبلوم تجارة

مؤهل عالً او 
 متوسط

جمٌع تقوم على مراجعة  
اجراءات وأوراق  ، نظام 
 الدكتوراة القدٌم والحدٌث

مراجع على الدكتوراة نظام قدٌم 
 وجدٌد

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

إٌمان عبد الفتاح \أ
 أحمد

مؤهل عالً او 
 متوسط

نظام جدٌد  ةمختصه الدكتورا
طب  ،الفلسفه فً الطب ةدكتورا

االمراض ،وجراحه العٌون 
المراض اامراض الدم  ،الباطنه
 ةامراض القلب واالوعٌ ،الجلدٌه
التعلٌم  ،طب الطوارئ،ة الدموٌ

 ةالطبٌ ،الفسٌولوجٌا الطبً 
 ،ةالفارماكولوجٌا االكلٌنٌكٌ

علم ، ةاالكلٌنٌكٌ ةالوراث
 ة،الطفٌلٌات الطبٌ ،االمراض

 ةوالمناع ةالمٌكروبٌولوجٌا الطبٌ
 ،ةالطبٌ ةالكٌمٌاء الحٌوٌ،

ة،وعلم االجن دمًلتشرٌح االا  

مختص الدكتوراة نظام قدٌم 
 وجدٌد



  

 
 
 
 
 

 ،ةوبٌولوجٌا الخلٌ ةعلم االنسج 
والطب الوقائً ، ةالعام ةالصح

طب الصناعات ،واالجتماعً 
الطب ، ةالمهنٌ ةوالصح
ةاالخالقٌات الطبٌ ،الشرعً  

ربٌع  ةبوافدٌن الدكتورا مختص
8186 

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

 دعاء حافظ\أ 
 معهد حاسب الً

عالً او مؤهل 
 متوسط

جمٌع اجراءات ب مختصة  
وأوراق  ، نظام الدكتوراة القدٌم 

 والحدٌث

مختص الدكتوراة نظام قدٌم 
 وجدٌد

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

مؤهل عالً او  خالً
 متوسط

نظام جدٌد  ةالدكتورا ةمختص
وكتابه كمبٌوتر وما ٌسند الٌها 

 من اعمال

جدٌدمختص الدكتوراة نظام   

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

نعمه فهمً عبد \ا
 لالعا

 المعهد الفنً التجاري

مؤهل عالً او 
 متوسط

ماجستٌر التولٌد  ختصةم
على  ةوامراض النساء مراجع

التخصصات جراحه العظام 
ماجستٌر طب وجراحه العٌن 
طب الطوارئ وتخصصات 

الجراحه العامه و جراحه المخ 
واالعصاب وما ٌسند الٌها من 
اعمال زائد الوافدٌن من فصل 

8186الربٌع   

مختص ماجستٌر التولٌد 
 وامراض النساء

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

استاذه مها السٌد 
 ادرٌس

 التجاري المعهد الفنً

مؤهل عالً او 
 متوسط

مختصه ماجستٌر جراحه المسالك 
مراجعه  جالبولٌه والطب الحر

على تخصصات االمراض 
الباطنه وما ٌستند الٌها من اعمال 

امراض الدم+  

مختص ماجستٌر جراحه 
 المسالك البولٌه

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

عواطف عبد  \ا
 العظٌم

 دبلوم تجارة

مؤهل عالً او 
 متوسط

مختصه ماجستٌر فً العلوم 
فً التعلٌم الطبً  ةالطبٌه االساسٌ

الطبٌه  ةالفسٌولوجٌ)
 ة،الفارماكولوجٌا االكلٌنٌك،

علم  ة،االكلٌنٌكٌ ةالوراث
 ةالطفٌلٌات الطبٌ،االمراض 

المٌكروبٌولوجٌا الطبٌه والمناعه 
الكٌمٌاء الحٌوٌه الطبٌه تجتاح 

االدمى وعلم االجنه علم االنسجه 
ٌا الخلٌه طب االسره وبٌولوج

طب الصناعات الطب الشرعً 

مختص ماجستٌر فً العلوم 
 الطبٌه االساسٌه



  

االخالقٌات الطبٌه والدبلومات 
مراجعه على تخصصات االذن 

واالنف والحنجره امراض 
السمعٌات امراض التخاطب طب 
وجراحه العٌن من فصل الربٌع 

وما ٌسند الٌه من اعمال 8181  
مدٌر 

الدراسات 
 العلٌا

 بدرية متولي\ا 
 دبلوم تجارة

مؤهل عالي او 
 متوسط

جراحه العظام مسئول عن اقسام  
ماجستير طب وجراحه العيون 

 طب الطوارئ
 

جراحه العظام ماجستٌر مختص 
طب وجراحه العٌون طب 

 الطوارئ

مدٌر 
الدراسات 

 العلٌا

 صابرين حسين\ا
 دبلوم تجارة

مؤهل عالي او 
 متوسط

 مسئول عن
وما ،ماجستير اشعه تشخيصيه 

 يسند اليه من اعمال الوافدين

 مختص
ماجستٌر اشعه تشخٌصٌه وما 

 ٌسند الٌه من اعمال الوافدٌن
مدير الدراسات 

 العليا
استاذ قطب عبد 

 المطلب
بكالوريوس 

 تجاره

مؤهل عالي او 
 متوسط

ماجستير التخدير مسئول عن  
والعنايه المركزه زائد الوافدين 

0202الربيع من فصل   
 

ماجستٌر التخدٌر مختص 
والعناٌه المركزه زائد الوافدٌن 

8186من فصل الربٌع   
 

مدير الدراسات 
 العليا

مروه مجدي  ا/
بكالوريوس 
تجاره زائد 

دبلومات حاسب 
 الي

مؤهل عالي او 
 متوسط

االمراض الباطنه مسئول عن 
وما يسند عليها من اعمال زائد 

 امراض الدم
 

 

االمراض الباطنه وما  مختص
ٌسند علٌها من اعمال زائد 

 امراض الدم
 

مدير الدراسات 
 العليا

 نسمه ٌسري
 اداب اثار رومانً

مؤهل عالي او 
 متوسط

لمخ  ةجراح مسئول عن
واالعصاب وما ٌصل الٌها من 
اعمال الوافدٌن من فصل الربٌع 

8186 

جراحه المخ واالعصاب  مختص
وما ٌصل الٌها من اعمال 
الوافدٌن من فصل الربٌع 

8186 
مدير الدراسات 

 العليا
امل سلٌمان 
 ةبكالورٌوس تجا

 ةادار،دبلوم
لموارد البشرٌه ا

 دبلوم حاسب الً

مؤهل عالي او 
 متوسط

طب طبٌعً مسئول عن ال
وامراض القلب عالج االورام 
 والطب النووي وما ٌستند الٌها

 من اعمال

طب طبٌعً وامراض مختص ى
القلب عالج االورام والطب 
النووي وما ٌستند الٌها من 

 اعمال

مدير الدراسات 
 العليا

انٌا سمٌر رر
 ةبكالورٌوس تجار

مؤهل عالي او 
 متوسط

االمراض الجلدٌه مسئول عن 
طب  ةوطب الذكور ةوالتناسلٌ

وما  8162االطفال من خرٌف 
 ٌستند الٌها من اعمال

 
 

 ةاالمراض الجلدٌمختص 
طب  ةوطب الذكور ةوالتناسلٌ

وما  8162االطفال من خرٌف 
 ٌستند الٌها من اعمال

 

مدير الدراسات 
 العليا

 حسام ةراس
لٌسانس اداب مكتبات 

 ومعلومات
 

مؤهل عالي او 
 متوسط

ماجستٌر الباثولوجٌا مسئول عن 
 ةاالمراض الصدرٌ ة واالكلٌنٌكٌ

طب  ةوالعصبٌ ةاالمراض النفسٌ
وما ٌستند الٌها  ةالمناطق الحار

 من اعمال

ماجستٌر الباثولوجٌا مختص 
ة،االكلٌنٌكٌ  
االمراض  ةاالمراض الصدرٌ

والعصبٌه طب المناطق ة النفسٌ
 الحاره وما ٌستند الٌها من اعمال



  

 

جٌن بالدراسات العلٌاوحدة شئون الخرٌ  

 

 االسم اإلختصاص المؤهل الدراسي تاريخ التعيين
 

6\9\8161 
 لٌسانس اداب

 
 
 

 
 ةمشرف و رئٌس وحد

 رجٌنالخ
 
 

 
 

 سارة مصطفى

 تجاري  معهد فنً 8161\2\8
 

 انور ٌاقوت مختص بالكتابه شهادات

 
61\61\8112 

 عبد هللا احمد ابراهٌم محسب مختص كتابة الشهادات بكالورٌوس تجارة

مدير الدراسات 
 العليا

ٌسري ابراهٌم دبلوم 
 صناٌع

مؤهل عالي او 
 متوسط

ن واالنف االذ مسئول قسم 
والحنجره امراض السمعٌات 

امراض التخاطب طب وجراحه 
 8181العٌن من فصل الربٌع 

 وما ٌسند الٌه من اعمال

مختص طب وجراحه العٌن من 
وما ٌسند  8181فصل الربٌع 

 الٌه من اعمال

مدير الدراسات 
 العليا

مسئول عن ماجستٌر االذن  معهد فوق متوسط ا/ امٌرة نبٌل غطاس
واالنف والحنجرة وسمعٌات 

 وتخاطب 
8مسئول عن دخول استمارات س  

مختص االذن واالنف والحنجره 
امراض السمعٌات امراض 

 التخاطب

مدير الدراسات 
 العليا

 
 
 
 

 
مدير الدراسات 

 العليا

 

محمد جمال بٌومً 
بكالورٌوس نظم 
 معلومات ادارٌه

 
اٌات ماجد 

ة بكالورٌوس تربٌ
فً  ةمهنٌ ةدبلوم

تكنولوجٌا التعلٌم 
فً  ةخاص ةدبلوم

 تكنولوجٌا التعلٌم
 

مؤهل عالي او 
 متوسط

 
 
 

 
مؤهل عالي او 

 متوسط

 مسؤول عن لجنه الدراسات العلٌا
 
 

 
مسؤول على اللجنه الدراسات 
العلٌا التعلٌم الطبً المستمر 

 مسؤول عن االمتحانات
 
 

الدراسات  ةعن لجن مختص
 العلٌا

 
 

الدراسات العلٌا  ةلجن مختص 
التعلٌم الطبً المستمر ،  

 مسؤول عن االمتحانات
 

مدير الدراسات 
 العليا

ابراهٌمة امٌن  
ةدبلوم تجار  

مؤهل عالي او 
 متوسط

 ة المكاتبات الواردمسئول عن 
 ةطب وجراح ،مختص للقسم 

 العٌن

للقسم  ةالمكاتبات الواردمختص 
العٌن ةطب وجراح ،مختص   

 
 



  

 


