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  ، الكلية وعضوية كل من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  يؤلف مجلس الكلية من عميد 

رؤساء  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الكلية  وكيل  والبحوث،  العليا  للدراسات  الكلية  وكيل 

تناوب عضويتهم دوريا سنويا بترتيب األقدمية في  األقسام ، أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس من كل قسم ت

 كل فئة. 

 ( يختص مجلس الكلية التابع للجامعة بالنظر في املسائل اآلتية: 41مادة ) 

 مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم واملتابعة: -أ

 الكلية وتنظيمها وتنسيقها بين األقسام. رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث فى 

 وضع خطة استكمال وإنشاء املباني ودعم املعامل والتجهيزات واملكتبة في الكلية.  

 إعداد خطة الكلية للبعثات واألجازات الدراسية واإليفد على املنح األحنبية.  

 إعداد برنامج الستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية.  

 السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية.إعداد   

الجامعية    واملذكرات  الكتب  على  الكلية  طالب  حصول  بتيسير  الكفيلة  السياسة  إعداد 

 وبتشجيع التأليف في بعض املواد. 

 رسم االطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية وتنظيم التنسيق  بين هذه األقسام. 

 ي ملقررات الدراسة في الكلية والتنسيق بينها في األقسام املختلفة. إقرار املحتوى العلم 

 إبدا الرأي في وضع الالئحة التنفيذية للجامعات وإعداد الالئحة الداخلية للكلية.  

 وضع الالئحة الجديدة ملكتبة الكلية. 

 تنظيم قبول الطالب في الكلية وتحديد أعدادهم. 

 مرينات وأعمال االمتحانات في الكلية. تنظيم الدروس واملحاضرات والبحوث والت  

 مجلس الكليــــــة  -1
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مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير األقسام وتوصيات املؤتمرات العلمية للكلية ولألقسام  

وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث في الكلية ومراجعتها وتجديدها في ضوء ذلك وفي إطار  

 ملتطورة.التقدم العلمي والتعليمي ومطالب املجتمع وحاجاته ا

 تنظيم الشئون االدارية واملالية في الكلية.  

 إعداد موازنة الكلية.  

 متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية.  

 املسائل التنفيذية :  -ب

 توزيع االعتمادات املالية على األقسام. 

 تحويل الطالب ونقل قيدهم من والي الكلية.  

يل رسائل املاجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم علي  قيد الطالب للدراسات العليا وتسج 

 الرسائل وإعداد القيد والتسجيل.

 توزيع الدروس واملحاضرات والتمرينات العملية.  

واجبات    وتحديد  لجانه  وتشكيل  أعماله  وتوزيع  جداوله  ووضع  االمتحانات  مواعيد  تحديد 

 حانات في الكلية.املمتحنيين وإقرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمت

 اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية. 

 الترشيح للبعثات واملنح واإلجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا. 

 اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية ونقلهم.  

 الندب من الكلية واليها.  

 ت وإجازات التفرغ العلمي.الترشيح للمهمات العلمية واالعارا 

 رعاية الشئون االجتماعية والرياضية للطالب. 

 اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم املادة السابعة.  
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قبول تحويل طالب الفرقة االعدادي وطالب الفرقة األولى بحسب األحوال من الكليات املناظرة   

 في الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

من كليات غير تابعة للجامعات الخاضعة  وقرار تقليل االغتراب  قبول تحويل ونقل قيد الطالب   

 لهذا القانون. 

 تسجيل رسائل املاجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل والغاء التسجيل.  

 مسائل متفرقة : -ت

 املسائل األخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة.  

 التي يختص بها وفقا للقانون. املسائل األخرى  

( : يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية ويبلغ محاضر الجلسات الي رئيس  42مادة ) 

الجامعة ، كما يبلغه القرارات خالل ثمانية أيام من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات والسلطات  

 الجامعية املختصة بالقرارات التي يجب إبالغها بها. 
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يتولى عميد الكلية تصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العلمية  واإلدارية واملالية فى حدود السياسة  

 ألحكام القوانين واللوائح والقرارات املعمول بها ويتولى 
ً
التى يرسمها مجلس الجامعـة ومجلس الكلية وفقا

 على األخص : 

 ة ومتابعة تنفيذها . اإلشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية فى الكلي 

 التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاملين بالكلية .  

والفنيين    التدريس  هيئات  من  الكلية  حاجة  استكمال  بشأن  اإلقتراحات  تقديم  على  العمل 

 والفئات املساعدة األخرى واملنشات والتجهيزات واألدوات وغيرها .

ظام داخل الكلية وإبالغ رئيس الجامعة عن كل ما  مراقبة سير الدراسة واإلمتحانات وحفظ الن 

 من شأنه املساس بسير العمل بالكلية أو ماينسب الى أحد أعضاء هيئة التدريس . 

 اإلشراف على العاملين باألجهزة اإلدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم . 

نهاية كل عام جامعى عن شئون الكلية العلمية والتعليمية واإلد  ارية واملالية  إعداد تقرير فى 

الدراسة   وشئون  بها  العمل  أداء  ومستوى  الكلية  نشاط  ألوجه  عرضه  التقرير  ويتضمن 

واإلمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التى اعترضت التنفيذ وعرض املقترحات بالحلول املالئمة  

 ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية إلبداء الرأى بشأنه وعرضه على مجلس الجامعة . 

 يل الكلية بعضوية مجلس الجامعة. تمث 

 عرض على مجلس الجامعة كل ما يتعلق بإحتياجات الكلية في املجاالت املختلفة.  

 ويتبع عميد الكليــة مايلـى :

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.  •

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.   •

 عميـــد الكليــــــــــة  -2
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 .  وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة •

 أمين الكليــة . •

 وحدة ضمان الجودة.  •

 األقسام العلميــة. •

 رئاسة لجنة العالقات الثقافية بالكلية. •

 وحدة األمن الداخلي.  •

 وحدة تكنولوجيا املعلومات. •

 قسم العالقات العامة.  •
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 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  .1

 الكليـة وهـى :ويتولى مهام منصبه تحت إشراف عميد 

 تصريف أمور الطالب واإلشراف على التدريب العملى .  

 دراسة مقترحات األقسام العلمية فى شأن الندب للتدريس واإلمتحانات من خارج الكلية.   

 اإلشراف على رعاية الشئون الرياضية واإلجتماعية وأوجه األنشطة املختلفة للطالب .  

 لقومية والتربية العسكرية فى الكلية . اإلشراف على متابعة تدريس املقررات ا 

 اإلشراف على شئون الطالب الوافدين . 

 إعداد ما يعرض على املؤتمر العلمى السنوى  بالكلية فيما يخصه . 

 رئاسة لجنة القطاع واملراقبة المتحانات الكلية.  

 رئاسة لجنة التكافل االجتماعي للطالب.  

 األقسام التابعة له: 

 شئون الطالب 

 ومتابعتهم. ريجينشئون الخ  

 رعايةالطالب   

 مركز التصوير 

 شئون االمتحانات  

 .معامل الحاسب اآللي 
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 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  .2

 ويتولى مهام منصبه تحت إشراف عميد الكليـة ويشمل : 

مجالس األقسام   إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية فى الكلية بناء على إقتراحات 

 واللجان املختصة . 

 متابعة تنفيذ هذه الخطة فى األقسام املختلفة بالكلية .  

 . ذ السياسة املرسومة فى هذا الشأناإلشراف على شئون النشرة العلمية فى الكلية ومتابعة تنفي 

 إقتراح تنظيم املؤتمرات والندوات العلمية وتولى شئون العالقات الثقافية الخارجية .  

 اد مايعرض على املؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه . إعد 

 اإلشراف على شؤن املكتبة وإقتراح الخطة لتزويدها بالكتب واملراجع والدوريات الحديثة .  

 رئاسة لجنة القطاع  واملراجعة المتحانات الدراسات العليا .  

بالدراسا  املختلفة  للتخصصات  الدراسية  الجداول  اعداد  على  وكذلك  االشراف  العليا  ت 

 امتحاناتها. 

 - االقسام التابعة له:

 قسم الدراسات العليا 

 قسم العالقات الثقافية  

 املكتبة  

 املجلة العلمية  
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 وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة املجتمع   .3

 :        باآلتييختص 

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة .  إعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الكلية فى 

 إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطالب . 

إعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد املجتمع على إستخدام األساليب العلمية والفنية الحديثة   

 ورفع كفاءتهم اإلنتاجية فى شتى املجاالت . 

 ة واملحاضرات التى تستهدف خدمة املجتمع وتنمية البيئة . تنظيم املؤتمرات والندوات العلمي 

 *ويتبع وكيل الكلية لشؤن البيئة وخدمة املجتمع مايلـى :     

 : الوحدات ذات الطابع الخاص التى يهدف إنشائها الى :
ً
 أوال

 تعليم الطالب وتدريبهم أو فى مجال البحوث   معاونة الجامعة فى القيام برسالتها سواء فى 

إجراء البحوث العلمية الهادفة الى حل املشاكل الواقعية التى يواجهها النشاط اإلنتاجى أو دور   

 الخدمات أو مواقع العمل املختلفة . 

ورفع    الحديثة  والفنية  العلمية  األساليب  استخدام  على  املجتمع  أفراد  تدريب  فى  اإلسهام 

 نتاجية فى شتى املجاالت .كفايتهم اإل 

توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات األخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربى   

 والعاملى .

الصيانة    بأعمال  والقيام  ومعاهدها  وكلياتها  الجامعة  مشروعات  تنفيذ  فى  املساهمة 

 واإلصالحات التى تدخل فى إختصاصاتها . 

 اجية للغير . القيام باألعمال اإلنت 

 الوحـدات ذات الطابع الخاص بالكلية :

 .التكنولوجيمركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط   
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 مركز الدورات والندوات والتعلم.  

 مركز الخدمة العامة لوحدة املختبرات الفنية واملعملية.  

 مركز الخدمة العامة لبحوث ودراسات الطاقة. 

 العامة لوحدة الورش االنتاجية. مركز الخدمة   

 . وحدة الورش االنتاجية 

 وحدة ريادة االعمال واالبتكار والبيئة املستدامة  

 والكوراث  االزمات وحدة 

 وحدة الطباعة والنمذجة   

 ت وحدة إصالح وصيانة السيارا 

 مرفق تشكيل مجلس اإلدارة والالئحة املالية لكل وحدة من الوحدات السابقة.   •

 : شئون أمانة مجلس الكلية : 
ً
 ثانيا

 : االتيوتختص بـ

 تلقى املوضوعات املطلوب عرضها على مجلس الكلية .  

 إعداد جدول األعمال وتوجيه الدعوة للسادة األعضاء .  

وتسجيل    املجلس  سكرتارية  إجراءات  إجراءات  متابعة  وإتخاذ  وقراراتها  الجلسات  محاضر 

 إعتمادها من السلطة املختصة . 

 إعداد مذكرات املوضوعات التى تعرض على املجلس .  

 تلقى وعرض قرارات ومحاضر وتقارير املجالس واللجان واجبة العرض . 

املتعلقة    والفتاوى  واللوائح  والقرارات  املختلفة  واللجان  املجالس  قرارات  وحفظ  تصنيف 

 باملوضوعات التى ينظرها مجلس الكلية . 

 إتخاذ إجراءات صرف مكافآت أعضاء املجلس واللجان املنبثقة .  
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 ثالثـا : وحدة األزمات والكوارث :

 مرفق مايلــى :  

 تشكيل مجلس إدارة الوحدة .  

 جتماع األول . محضر اإل  

 توصيات مجلس اإلدارة لتفعيل العمل بالوحدة   

 ة املالية  الالئح 
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 أقسام علمية علي النحو التالي:   ثمانيةتشمل الكلية 

 الهندسة البحرية وعمارة السفن  

 هندسة القوى امليكانيكية.  

 هندسة االنتاج والتصميم امليكانيكي  

 العمارة والتخطيط العمرانيهندسة   

 الهندسة املدنية  

 الهندسة الكهربية وتشمل البرامج اآلتية :  

ب  -أ الكهربية     اآلالت  جـ  -هندسة  والتحكم      الحاسبات  االلكترونيات   -هندسة  هندسة 

 . واالتصاالت

 الهندسة الكيميائية   

 الفيزيقا والرياضيات الهندسية   

طالب للدراسة بتخصصاتها بينما القسم السابع يقوم بتدريس   واألقسام الست املبينة عالية بها 

 العلوم األساسية للطالب.

 اختصاصات مجلس القسم : 

املتعلقة   واملالية  واالدارية  والدراسية  العلمية  األعمال  جميع  في  بالنظر  القسم  مجلس  يختص 

 بالقسم.

 إختصاصات رئيس القسم :

يشرف على الشئون العلمية واإلدارية واملالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس   

 لألحكام القوانين واللوائح املنظمة لذلك . 
ً
 القسم وفقا

 االقســــام العلمية  -4
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على    للعرض  وذلك  بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  على  والدروس  املحاضرات  توزيع  إقتراح 

 مجلس الكلية  

 ن خارج الكلية للعرض على مجلس القسم  إعداد مقترحات الندب للتدريس م 

 أقتراح خطة الدراسات العليا  والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم.  

 متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم ومجلس الكلية وذلك فيما يخصه. 

 اإلشراف على العاملين بالقسم ومراقبة أعمالهم . 

ك   على  الكلية  عميد  وإبالغ  بالقسم  النظام  العمل  حفظ  سير  بحسن  املساس  شأنه  من  ما  ل 

 بالقسم .  

إعداد تقرير فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية واإلدارية واملالية ويتضمن هذا   

  
ً
 التقرير عرضا

ألوجه النشاط فى القسم ومستوى أداء العمل به وشئون الدراسة واإلمتحانات ونتائجها وبيان       

 تنفيذ . العقبات التى إعترضت ال

 إختصاصات أعضاء هيئة التدريس باألقسام :

التفرغ للقيام بالدروس واملحاضرات والتمرينات العملية واملساهمة في تقديم العلوم واآلداب   

 بإجراء البحوث والدراسات املبتكرة واالشراف على الطالب واملعامل واملكتبات. 

 واملعامل. حفظ النظام داخل قاعات الدروس واملحاضرات  

 املشاركة في أعمال املجالس واللجان املنبثقة عن مجلس الكلية.  

 املشاركة في أعمال الجودة بالكلية. 

 األقسام:إختصاصات الهيئة المعاونة ب

وكذلك   عملية  ودروس  تمرينات  من  به  يكلفون  بما  القيام  املساعدين  واملدرسين  املعيدين  على 

الذى يسمح لهم  أعمال الجودة بالكلية وغيرها من األع  مال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر 

 بمواصلة دراستهم وبحوثهم . 
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 : ( برنامج بنظام الساعات املعتمدة هم 2يوجد بالكليـة عدد ) 

 : برنامج هندسة الغاز 
ً
 الطبيعي أوال

 : برنامج التشييد  
ُ
 ثانيا

مرفق : قرار وزير التعليم العالى بالتخصصات التى تدرس بالبرامج الجديدة بنظام الساعات 

 املعتمدة . 

 مجلس إدارة البرامج الجديدة :  تشكيل

   .عميد الكليــة /أ.د 

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب /أ.د  

 . د/ منسق برنامج التشييد   

 . الطبيعيد/ منسق برنامج الغاز   

 لبرامج الجديدة جهاز إدارى ومالى مشكل من: ويوجد با

 ( شئون طالب  3عدد )  •

 ( أخصائى وسائل تعليمية  2عدد )  •

 ( عالقات عامة  2عدد )  •

 ( مشرف مالـى   1عدد ) •

 ( سكرتارية 1عدد )  •

 ( عامل لكل برنامج   1عدد ) •

 

 إدارة البرامج الجديدة -5
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 الالئحة املاليـة : 

وضعها بمعرف إدارة الجامعة  مرفق :  توجد الئحة مالية للصرف على البرامج الجديدة تم 

 ال بعد اعتماد أى مصروفات من عميد الكلية ورئيس الجامعة .     إ وال يتم الصرف من بنودها

 يوجد بالكلية مبنى خاص للبرامج الجديدة  وقاعات الدراسة بها مكيفة .
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 كما بالشكل : للوحدة  الهيكل االدارى  يتكون 

 

 

 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة واالعتماد.  – 2شكل 
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 التوصيف الوظيفي للهيكل التنظيمي األكاديمي واإلداري 21 

الوحدة خمس وحدات فرعية، تقوم كل منها بمجموعة من االنشطة، مع مراعاة ضمان   تضم 

 :الجودة بالكلية واإلعداد لالعتماد وفقا ملا يلي

 لجنة التدريب والتوعية:  

 تختص هذه اللجنة بمايلي: 

لال  • التدريبية  االحتياجات  الجهاز  تحديد  ومعاونيهم،  التدريس  هيئة  )أعضاء  املعنية  طراف 

اإلدارى والعاملين، الطالب، القيادات االكاديمية واإلدارية(. لرفع كغاءة وتنمية املوارد البشرية  

 بالكلية.

العمل على ترسيخ القيم واملفاهيم بنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين   •

 بالكلية.

ومعاونيهم   • التدريس  هيئة  ألعضاء  الداخلى  التدريب  خطط  وتقييم  ومتابعة  وتنفيذ  إعداد 

 والقيادات االكاديمية واالداريين وجميع العاملين بالكلية. 

البرنامج   • تقويم  مجاالت  في  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  املهنية  التنمية  برامج  تنفيذ 

هج وأساليب التدريس واالمتحانات وإجراء الدراسة  الدراس ي واملقررات الدراسية وتطوير املنا 

 الذاتية املؤسسية ومشروعات البحوث التعليمية واالشراف على تنفيذها. 

ة للتدريب خاصة بالكلية تخدم تحقيق رسالة الكلية مثل تحسين مهارات اللغة سوضع سيا •

وتحسين   املمولة  التنافسية  املشروعات  وكتابة  العلمي  اآللي،  والبحث  الحاسب  مهارات 

 والتعامل األمثل والفعال مع الطلبة واستخدام األجهزة العلمية الحديثة. 

اعداد خطة لدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة الستحداث اساليب للتدريس   •

 والتقييم )من خالل دورات تدريبية(  واملشاركة الفاعلة في الدعم الطالبي. 

 ردود البرامج التدريبية على أداء املستفيدين من هذه البرامج. وضع آلية لقياس م •

 متابعة تطبيق الخطط التدريبية ومراجعة تقويم الخطة ورفع التقارير.  •
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 رفع التقارير الدورية عن أعمال اللجنة إلى مدير وحدة الجودة بصفة دورية. •

 لية واملتابعة: حلجنة املراجعة الدا 

 تختص هذه اللجنة بما يلي: 

 خطة املراجعة الداخلية  وضع  •

 تصميم مؤشرات ووسائل قياس املتابعة الداخلية  •

 تدريب اللجان الفرعية املؤقتة للمراجعة الداخلية   •

 متابعة تشكيل واداء لجان املراجعة الداخلية داخل االقسام العلمية املختلفة  •

 تنفيذ املراجعة الداخلية  •

 حيحية كتابة التقرير النهائي للمراجعة واالجراءات التص  •

 متابعة االجراءات التصحيحية للمراجعة الداخلية.  •

 متابعة تنفيذ خطط العمل التي تم اعتمادها من مجلس الكلية.  •

 رفع التقارير الدورية عن اعمال اللجنة إلى مدير وحدة ضمان الجودة بصفة دورية •

 : لجنة القياس وتقويم األداء 

 تختص هذه اللجنة بما يلي: 

 واملستمر لالداء الكلي للمؤسسة والفاعلية التعليمية   وضع خطة التقويم الشامل •

 اعداد الستمارات االستقصائية لتتوافق مع املعايير املطلوبة العتماد الكلية.  •

 اجراء اإلحصاءات وتحديد العينات املطلوبة الجراء االستبيانات  •

 تحليل نتائج االستبيانات •
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 . كلية التخاذ االجراءات التصحيحيةاعداد تقرير بناتج االستبيانات لعرضها على إدارة ال •

 متابعة وتقييم انشطة اللجان املختلفة. •

 تأكد من استيفاء املستندات واعتمادها من الجهات املطلوبة •

 اعداد تقارير شهرية عن تنفيذ مخرجات املشروع  •

 قياس وتقييم مدى تحقيق االنشطة واملخرجات  •

 متابعة تنفيذ خطة التقويم الشامل واملستمر لالداء الكلي للمؤسسة والفاعلية التعليمية  •

 تفعيل التعاون بين اللجان املختلفة •

 وضع خطط التحسين بناءا على نقاط الضعف بتقرير الكلية السنوى  •

مدير   • إلى  والتوصيات  باملقترحات  مصحوبة  واملتابعة  التقييم  بأعمال  الخاصة  التقارير  رفع 

 الوحدة بصفة دورية

 لجنة الدراسة الذاتية : 

 تختص هذه اللجنة بمايلي: 

 تشكيل فرق العمل الخاصة بالدراسة الذاتية وفقا ملعايير االعتماد •

 تجميع نتائج الدراسات الذاتية الواردة من االقسام العلمية واإلدارية.  •

 اعداد تقرير الكلية السنوى والدراسة الذاتية.  •

 خطط األعمال التفيذية تصميم جداول ونظم و  •

 إعداد الوثائق الخاصة بالدراسة الذاتية.  •

 .كتابة وتقدبم تقرير الدراسة الذاتية لالعتماد من مجلس الكلية •
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 لجنة توثيق البيانات واملعلومات واالعالم: 

 تختص هذه اللجنة بمايلي: 

 تصميم وبناء نظم املعلومات واإلحصاءات. •

 ي تحقق االهداف املرجوة. تصميم واختيار قواعد البيانات الت •

 تحليل املعلومات بالطرق العلمية املناسبة لكل حالة.  •

 حفظ امللفات واملستندات والوثائق. •

 النشر واإلعالن وفقا للخطط املوضوعة وبما يحقق الهدف.  •

 إنشاء وتحديث املوقع االلكتروني لوحدة ضمان الجودة بصفة مستمرة.  •
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 اإلداري ثانيــــــا: الهيكل 
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 تكنولوجيا املعلومات وحدة  .1

  البوابة اإللكترونية للكليةتتضمن 

عليها موقع للكلية ينشر بها أخبار الكلية ونتائج الطالب واالستبيانات    توجد بالكلية شبكة لإلنترنت

و  املختلفة  الرأى  واستطالعات  بالطالب  التدريس  الخاصة  هيئة  أعضاء  من  نخبة  عليها  يشرف 

 املتخصصين. 

  الواجبات واملسئوليات ملهندس ى البوابة اإللكترونية

* يتولى مهندس ى البوابة اإللكترونية اإلشراف والتحكم فى العمل عليها عن طريق سيرفر مركزى  

جميع األجهزة املوجودة بالكلية من خالل العنوان الخاص بالشبكة    موجود بها وبنظام تشغيل للتحكم فى

 وهو   

[IP address]     
ً
 [Rac address ]والعنوان الخاص بكارت الشبكة أيضا

 مسئولية إصالح  أى أعطال تحدث فى الشبكة .  •

 [Software]مسئولية صيانة السوفت وير   

 إدارة األمن الداخلـى  .2

لداخلى تقع تحت اإلشراف العام للسيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية يوجد بالكلية إدارة لألمن ا

العاملين    فرد ( من   12فرد أمن(  معين من قبل إدارة الجامعـة باإلضافة لعدد )    14، تتكون من عدد )

 بالكلية للعمل فى الفترة املسائية . 

 

 األقسام والوحدات التابعة مباشرة لعميد الكلية -1
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 الواجبات واملسؤليات لفرد األمن : 

 لتوزيع نوبتجية العمل . يتولى فرد األمن مسئولية الحرا  •
ً
 سة فى املكان املخصص له طبقا

 يتولى فرد األمن تأمين مبانى الكلية ومنشآتها  .  •

 املرور والتأكد من غلق القاعات الدراسية  واملعامل والورش .  •

 اإللتزام وتطبيق كل مايسند اليه من أعمال فى مجال عمله .  •

 قسم العالقات العامة  .3

ة الجامعـة إلستحداث قسم العالقات العامة وسوف يتم وضع هيكل  تم إرسال مخاطبة الى إدار 

 إدارى للقسم وتفعيل العمل به بعد موافاتنا بالرد من قبل اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة بالجامعة .

 : باآلتيويختص 

 اإلشراف على إقامة  املؤتمرات والندوات والحفالت الخاصة بالكليـة  •

 استقبال الزوار والضيوف   •

عميد   • الدكتور  األستاذ  السيد  على  اليومية وعرضه  الصحف  فى  الكلية  عن  مايكتب  متابعة 

 الكلية  

 إصدار النشرات واملطبوعات اإلعالمية الخاصة بالكلية .  •

 العمل على تدعيم العالقات بين الكلية وكليات الجامعة والكليات املناظرة فى الجامعات األخرى   •

 مة بالجامعة والتنسيق فى مجال العمل  إتصال بين الكلية والعالقات العاحلقة يكون  •

 . القيام بكل مايسند اليه من أعمال بتكليف من األستاذ الدكتور عميد الكليةو  •
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 قسم شئون الطالب   .1

مسئول الفرقة   –مسئول الفرقة االولى    –مسئول الفرقة االعدادى    –ويتكون من ) رئيس القسم    

 مسئول التجنيد (  –مسئول الفرقة الرابعة  –مسئول الفرقة الثالثة   –الثانية 

 التوصيف الوظيفى: 

 باحث شئون تعليم    •

 تختص هذه الوظيفة بأعمال شئون الطالب .

 إختصاصات رئيس القسم :

 ع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . يخض  •

 يراجع األعمال التى يقوم بها العاملين بالقسم .  •

 التأكد من تطبيق اللوائح والتعليمات .  •

 يوقع على املستندات الخاصة بالطالب وإثبات القيد .  •

 السلطة املختصة   عرض املوضوعات التى تحتاج إعتماد •

 اإلشتراك فى اللجان التى يندب اليها .  •

 إبداء الرأى فى املوضوعات التعليمية فى ضوء اللوائح والتعليمات . •

 متابعة الرد على جميع االستفسارات الواردة من الطالب الوافدين لاللتحاق بالكلية .  •

 ل الكلية لشئون التعليم والطالب  األقسام التابعة لوكي   -2
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يتعلق   • فيما  للوافدين  العامة  واالدارة  العلمى  والبحث  التعليم  وزارة  قرارات  ابالغ  متابعة 

 بالرسوم الدراسية واملنح واالعفاءات للكليات . 

 متابعة اعداد البيانات االحصائية التى تطلبها الجهات املسئولة بالجامعة وخارجها .  •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم :

 هذه الوظيفة تحت التوجيه العام  لرئيس القسم  .   يعمل شاغل •

القيام باعمال تسجيل الطالب و سداد الرسوم الدراسية وامتحاناتهم وشئون الوافدين من   •

 الناحية التعليمية وما يتعلق بشئون الدراسة  . 

ئها  املشاركة فى اتخاذ قرارات املقترحات فى شأن تحديد عدد الطالب الجدد وبدء الدراسة وانتها •

الفرص   ومنح   . والتحويل  القيد  واعادة  نقل  وموضوعات  االمتحانات  ومواعيد  واالجازات 

واتخاذ   الطالب  شئون  بأعمال  الخاصة  السجالت  بمتابعة  والقيام  الخارج  من  االستثنائية 

 للوائح املنظمة لذلك . 
ً
 اجراءات تقييم الشهادات املعادلة طبقا

 الجهات املسئولة بالجامعة وخارجها .  اعداد البيانات االحصائية التى تطلبها •

 الرد على جميع االستفسارات الواردة من الطالب الوافدين لاللتحاق بالكلية .  •

يتعلق   • فيما  للوافدين  العامة  واالدارة  العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة  قرارات  تطبيق 

 بالرسوم الدراسية واملنح واالعفاءات للكليات . 

 ه من أعمال أخرى ممائلة . القيام بما يسند الي •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى مناسب   •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل   •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل   •
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 قسم شئون الخريجين  .2

 تعليم ومسئول عن متابعة الخريجين( باحث شئون  –) رئيس القسم   -ويتكون من:

 م   باحث شئون تعلي   التوصيف الوظيفى:

 تختص هذه الوظيفة بأعمال شئون الخريجين  . و 

 إختصاصات رئيس القسم :

 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .  •

 يشرف على العاملين بالقسم ومتابعة أعمالهم .  •

 مراجعة القرارات بمنح الدرجات العلمية وإعتمادها من السلطة املختصة .  •

يراجع الشهادات التى يطلبها الخريجون لتقديمها للجهات خارجية وإتخاذ إجراءات التصديق   •

 عليها .

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم :

 السلطة املختصة . مراجعة القرارات بمنح الدرجات العلمية واعتمادها من   •

جهات خارجية واتخاذ اجراءات التصديق  ل تحرير الشهادات التى يطلبها الخريجون لتقديمها    •

 عليها .

 تنظيم وسائل االتصال بالخريجين ومتابعة احوالهم .  •

 يحفظ نسخة من نتائج امتحانات الدرجات العلمية املختلفة .  •

 يتخذ االجراءات الالزمة لالتصال بالخريجين .  •

 البيانات واالحصاءات املتعلقة بالخريجين .  يعد •

 اعداد نماذج الشهادات للدرجات العلمية املختلفة .  •
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 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى ممائلة .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى مناسب   •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل   •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل   •

 الب قسم رعاية الط  .3

 تكون من: يو  

القسم   الرياضية    –رئيس  اللجنة  والرحالت    – مشرف  االجتماعية  اللجنة  مشرف     –مشرف 

مشرف اللجنة العلمية والتكنولوجية    –مشرف لجنة االسر    –مشرف اللجنة الفنية    –اللجنة الثقافية  

 مشرف لجنة الجوالة .   –

  ) اخصائى خدمات اجتماعية (التوصيف الوظيفى: 

 التنظيم واإلشراف على االنشطة املختلفة سواء أنشطة داخلية أو مركزية .  يختص بـ

 ختصاصات رئيس القسم :ا

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس املباشر .  •

بهم من حيث    يشرف على تنفيذ األخصائيين لألعمال املكلفين بها ويبدى الرأى فى كل مايتعلق •

 النقل والندب واإلعارة واألجازات أو اإلختبار فى العمل .  

النظم   • اإلشراف على تنفيذ خطط العمل بالقسم ومناقشتها مع السلطات املختصة وإقتراح 

 واللوائح التى تسير تنفيذها وتكفل تحقيق األهداف املرسومة . 
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 إلشراف على تنفيذها  تجهيز البرامج واملشروعات ودراستها مع إتحاد الطالب وا •

ومناقشة   • الطالب  لرعاية  العامة  اإلدارة  فى  الرؤساء  مع  الدورية  اإلجتماعات  فى  اإلشتراك 

 خطوات العمل ومشكالته ووضع الحلول املالئمة إلنسياب العمل .

 وضع ميزانية لتنفيذ األنشطة املختلفة فى ضوء اإلعتمادات املخصصة . •

 اإلشراف العام على أوجه الصرف . •

 لقيام بما يسند اليه من أعمال أخرى . ا •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم :

 يخضع شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس املختص.  •

 االشتراك فى وضع خطة برامج االنشطة التى يزاولها فى املجاالت الرياضية واالجتماعية... الخ .  •

 ت الالزمة لتدعيم هذا النشاط.العمل على توافر االمكانيات واالدوا •

واملادية   • الفنية  املعونات  تقديم  على  واالشراف  بالرحالت  القيام  على  الطالب  بتشجيع  يقوم 

 واالدارية لتمكينهم من ذلك.

اللجنة   • بهذه  الخاصة  البرامج  فى وضع  ومعاونتهم  لها  التابع  االتحاد  لجان  اجتماعات  حضور 

 والعمل على تحقيق اغراضها. 

 تنظيم املعسكرات الشاطئية خالل العطلة الصيفية.  العمل على •

املركزية   • األنشطة  فى  للمشاركة  بالجامعة  الطالب  لرعاية  العامة  باإلدارة  الدائم  اإلتصال 

 للجامعة . 

 وضع خطط لألنشطة الداخلية بالكلية لحث الطالب على املشاركة في األنشطة املختلفة  •

 ثلة. القيام بما يسند اليهم من اعمال اخرى مما •
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 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى تخصص تربية رياضية أو خدمة إجتماعية أو فنون .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 مركز التصوير:  .4

 فنى تشغيل  ( – ) رئيس املركز  -ويتكون من:

( ماكينة تصوير حديثة متعددة  2م بعدد )  2010/2011وتم تزويد املركز خالل العام الجامعى       

 االغراض. 

 التوصيف الوظيفى: 

 ويختص بــالقيام بكل مايسند اليه من أعمال التصوير ومتابعة توقيتات الصيانة للماكينات. 

 إختصاصات رئيس املركز  : 

 اإلشراف على أعمال التصوير وضمان السرية فى العمل خاصة أعمال اإلمتحانات .  •

 متابعة أعمال الصيانة الدورية ملاكينات التصوير .  •

 الواجبات واملسئوليات لفنى التشغيل :

تصوير كل ما تحتاجه العملية التعليمية من تصوير لإلمتحانات واالستبيانات ، وكذلك خدمة    •

 والجهاز االدارى .األقسام العلمية  

يقوم بعمل النظافة الدورية ملاكينات التصوير ومتابعة الصيانة الدورية مع الشركات املوردة   •

 لضمان جودة  الخدمة. 
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 اإلبالغ عن أى أعطال تعوق سير العمل .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل دراس ى متوسط أو فوق متوسط مناسب  .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 :  قسم شئون االمتحانات .5

 اداريين  (  3عدد  –) رئيس القسم   -ويتكون من:

 : كاتب شئون اداريه التوصيف الوظيفى

 إلمتحانات الكلية بمرحلتيها وعمل الجداول الدراسية .  ويختص بـاإلعداد

 إختصاصات رئيس القسم :

 الجداول الدراسية لجميع الفرق بالتنسيق مع األقسام العلمية املختلفة .اإلشراف على عمل   •

اإلشراف على إعداد أوراق اإلمتحانات وإعداد قاعات اإلمتحانات بالتنسيق مع قسم شئون   •

 الطالب .

 :ات واملسئوليات للعاملين بالقسمالواجب

البكالوريوس والدراسات    تجهيز وتصنيف كراسات اإلجابة املناسبة لكل مادة إلمتحانات مرحلة •

 العليا. 

 املشاركة فى إعداد وتجهيز قاعات االمتحانات من حيث أعداد وسعة لجان االمتحانات.  •

 اعداد الجداول الدراسية  لجميع الفرق بالكلية بالتنسيق مع األقسام العلمية.  •
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 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل دراس ى مناسب  .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 معامل الحاسب اآللي  .6

 ( ادارى (5( مهندس تشغيل ــ عدد  ) 7عدد ) –) رئيس معامل الحاسب اآللي  -ويتكون من:

 - عدداملعامل بالكلية:

 ( معامل الحاسب اآللي باملبنى الرئيس ى 4عدد ) 

 ICDL( معمل 1عدد ) 

 ( معمل بمبنى البرامج الجديدة2عدد ) 

 ( معمل سيمنز 1عدد ) 

 ( معمل سيسكو 1عدد ) 

 ( معمل جليكوم  1عدد ) 

 التوصيف الوظيفى: )مهندس تشغيل  ــ أخصائى تشغيل حاسب ( 

ضع البرامج على اجهزة الحاسب وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك تحديث البرامج بما  و ويختص ب

الدراس ي  العام  خالل  املختلفة  الدراسية  للفرق  املعملي  الجدول  عمل  مع  التعليمية   العملية    يخدم 

 باإلضافة الي جدول التدريب الصيفي املقرر بالالئحة. 

 : إختصاصات رئيس معامل الحاسب اآللي

 شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب .  يعمل
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 اإلشراف على املعامل التابعة له .  •

 وضع خطة العمل بمعامل الكمبيوتر فى ضوء خطة الدراسة بالكلية . •

 وضع خطة تطوير النظام والبرامج املستخدمة بما يضمن كفاءة التشغيل .  •

 معامل .متابعة الصيانة الدورية لل •

 التنسيق بين األقسام العلمية املختلفة الستيفاء متطلباتها من البرامج املستحدثة.  •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين باملركز:

 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام للرئيس املباشر .  •

 يقوم بدراسة وتحليل النظم املوجودة ومناقشة املقترحات مع املسؤلين عن تلك النظم .  •

 بما يضمن تنفيذه .  •
ً
 وإجرائيا

ً
 يقوم بتنفيذ البرامج وإختبار املخرجات وتوثيق النظام فنيا

 بأول .  •
ً
 يقوم بإدخال البيانات ومراجعتها أوال

 طلوبة . يقوم بتشغيل قاعدة البانات وإستخراج املعلومات امل •

 يقوم بتنفيذ الخطة الالزمة لتأمين املعلومات املخزنة على الحاسبات .   •

 يقوم بتنفيذ برنامج الصيانة لألجهزة واملعدات الفنية بما يضمن صالحية األجهزة للعمل .  •

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 الخبرة العملية فى مجال العمل . توافر   - حاسب  بكالوريوس هندسة تخصص 
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 قسم الدراسات العليا  .1

 (  اداري (2عدد ) –ويتكون من ) رئيس القسم    

 ويتبع االشراف العام لوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

 التوصيف الوظيفى: 

 الوظيفة بما يلي: تختص هذه 

 أعمال شئون الطالب املقيدين واملسجلين لإللتحاق بالدراسات العليا . 

 تسيير أعمال الدارسيين الوافدين. 

 املشروعات البحثية.  

 إختصاصات رئيس القسم :

التى  • األعمال  العليا    مراجعة  للدراسات  والتسجيالت  القيد  مثل  بالقسم  العاملين  بها  يقوم 

 والشهادات. .التأكد من تطبيق اللوائح والتعليمات املنظمة للعمل .

 يتابع اإلجراءات الالزمة لقبول وتسجيل الطالب . •

 عرض املوضوعات التى تحتاج إعتماد السلطة املختصة   •

 اإلشتراك فى اللجان التى يندب اليها .  •

 يتابع اإلجراءات الخاصة بمنح الدرجات العليا ) دبلوم ــ ماجيستير ــ دكتوراه ( .  •

 متابعة الرد على جميع االستفسارات الواردة من الطالب الدارسين  .  •

العليا األقسام التابعة لوكيل الكلية للدراسات  -3

 والبحوث
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يتعلق   • فيما  للوافدين  العامة  واالدارة  العلمى  والبحث  التعليم  وزارة  قرارات  ابالغ  متابعة 

 اءات للكليات . بالرسوم الدراسية واملنح واالعف 

 متابعة اعداد البيانات االحصائية التى تطلبها الجهات املسئولة بالجامعة وخارجها .  •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم :

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام  لرئيس القسم  .  •

الوافدين من    القيام باعمال تسجيل الطالب و سداد الرسوم الدراسية وامتحاناتهم وشئون  •

 الناحية التعليمية وما يتعلق بشئون الدراسة  . 

والدكتوراه   • واملاجيستير  للدبلوم  اإلمتحانات  وأعمال  الدراسة  بدء  تحديد  فى  املشاركة 

 .واستخراج الشهادات والدراسات التكميلية للمعادالت 

 السجالت الخاصة بأعمال شئون الدارسين .   عمل  •

 تى تطلبها الجهات املسئولة بالجامعة وخارجها . اعداد البيانات االحصائية ال •

 الرد على جميع االستفسارات الواردة من الطالب والوافدين لاللتحاق بالكلية .  •

يتعلق   • فيما  للوافدين  العامة  واالدارة  العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة  قرارات  تطبيق 

 بالرسوم الدراسية والقبول. 

 ل أخرى ممائلة . القيام بما يسند اليه من أعما  •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى مناسب .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •
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 قسم العالقات الثقافية:  .2

 ويتكون من ) رئيس القسم + إدارى (   

 والبحوث. يتبع هذا القسم إلشراف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  

 التوصيف الوظيفى: 

التى تقدم للحصول على درجة املاجستير والدكتوراة  واملهمات العلمية  متابعة املنح  والبعثات   •

 بالجامعات االجنبية  وكذلك اإلشراف املشترك فى التخصصات  املختلفة . 

 متابعة الفترات املحددة للدارس من قبل اإلدارة العامة للبعثات وإخطاره بذلك .  •

 ختصاصات رئيس القسم :إ

 التأكد من تطبيق اللوائح والتعليمات .  •

ولجان   • االمتحانات  إعداد  الي  باإلضافة  املختلفة  للتخصصات  الدراسية  الجداول  إعداد 

 االمتحانات.

 عرض املوضوعات التى تحتاج إعتماد السلطة املختصة   •

 اإلشتراك فى اللجان التى يندب اليها .  •

االستفسارات الواردة من أعضاء هيئة التدريس  والهيئة املعاونة فيما  متابعة الرد على جميع   •

 يخص املنح والبعثات . 

 متابعة إعداد البيانات االحصائية التى تطلبها الجهات املسئولة بالجامعة وخارجها .  •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم :

 .   يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام  لرئيس القسم •

 عمل سجالت للدارسين ملتابعة حاالتهم.  •
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 إعداد الجداول الدراسية وجداول االمتحانات ولجانها.  •

 اإلعالن عن املنح والبعثات واإلشراف املشترك الواردة من اإلدارة العامة للبعثات .  •

 التنسيق بين القسم وبين اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة . •

 شروط شغل الوظيفة :

 ؤهل عالى مناسب  . م •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 املكتبــــة   .3

 تتبع االشراف املباشر لوكيل الكلية للدراسات العليا.

 . بمساحة مناسبة وجيدة التهويهفي مبني املعامل الجديد ية توجد مكتبة الكل •

 توجد مكتبة رقمية .  •

من  تحتوى   • هائل  عدد   
ً
وأيضا بالكلية   التخصصات  جميع  تخدم  علمية  كتب  على  املكتبة 

 الدوريات والرسائل العلمية تخدم طالب الكلية وطالب الدراسات العليا والطالب من الخارج . 

 توجد باملكتبة مكتبة رقمية .  •

 مقتنيات املكتبة على الحاسب اآللى . •

 وتطبيق نظام الباركود. ا سنويا ة من الكتب بكافة تخصصاته يتم شراء مجموع  •

 املكتبة مزودة بمركز خاص للتصوير لخدمة الطالب املترددين على الكلية.  •
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 تتكون من:   

 رئيس القسم  ) اخصائى مكتبات ( 

 ( اخصائى مكتبات  1عدد )  

 ( موظف  8عدد )  

 ( فنى تصوير  1عدد )  

 ( عامل  2عدد )  

 وثائق ومكتبات (   :    ) اخصائىالتوصيف الوظيفـى

 -:باآلتيويختص رئيس املكتبة 

 بين مديرادارة شؤن املكتبات بالكلية والكليات األخرى لوضع  اشتر اال  
ً
ك فى التنسيق ماليا وإداريا

 األسس والفهرسة والتصنيف .

 ف على إجراءات اإلستعارة .اشر اال  

 صيانة مقتنيات املكتبة وما تتطلبه من تجليد وترميم وجرد للكتب والدوريات.  الرأى فى إبداء 

 متابعة نشاط املكتبة بالكلية وتقديم التقارير واإلحصائيات الدورية الخاصة بها .  

وتقييمهم  اقتر ا  الفنى  نشاطهم  على  واإلشراف   
ً
وكيفا  

ً
كما الالزمين  بالعاملين  املكتبة  تزويد  ح 

 وتدريبهم . 

 أخصائى وثائق ومكتبات :إختصاصات 

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس املختص .  

 تجميع طلبات وإحتياجات املكتبة من الكتب املختلفة واملراجع والدوريات. 

 تسلم قوائم الكتب الجديدة وتوثيقها وإعدادها لإلستخدام.  

 يعدها الباحثون سنويا.  أصدارنشرة منظمة لحلقات رسائل املاجيستير والدكتوراه التى 
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 تزويد قاعات املكتبة بمجموعات الكتب وترتيبها مصنفة على أرفف مفتوحة .  

 اإلشتراك فى وضع وتصميم نظم العمل الداخلية ومراقبة تطبيقها . 

 إجراء عمليات الفهرس املوحدعلى مستوى الجامعة وكلياتها .  

ة البيانات واملعلومات التى يحتاجون اليها  دراسة نظم تزويد القراء واملترددين على املكتبة بكاف 

 فى دراساتهم وأبحاثهم .القيام بما يسند اليه من اعمال . 

 شروط شغل الوظيفة :

 ليسانس آداب وثائق ومكتبات .  

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  

 املجلة العلمية للبحوث الهندسية  .4

االبحاث العلمية باملجلة العلمية بالكلية مقابل مبلغ مالى محدد بالالئحة للسادة أعضاء يتم نشر  

 هيئة التدريس بالكلية والكليات املناظرة املختلفة بمصر والدول العربية.

 مجلس االدارة :  

 يتكون مجلس اإلدارة على النحو التالـى :

                       عميد الكليـة             /أ.د  
ً
 رئيسا

 رئيس التحرير              للدراسات العلياأ.د /  وكيل الكلية    

               عن قسم الهندسة الكهربية   أ.د /  
ً
 عضـوا

                  عن قسم الهندسة املدنية  أ.د /  
ً
 عضـوا

                                             عن قسم هندسة العمارة   أ.د / 
ً
 عضـوا

  عن قسم الهندسة الكيميائية             أ.د /  
ً
 عضـوا
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                      عن قسم هندسة االنتاج    أ.د /  
ً
 عضـوا

    عضوا أ.د/ عن قسم هندسة القوى امليكانيكية        

                              عن قسم هندسة االسفن  أ.د /  
ً
 عضـوا

 عضوا                  أ/    مشرف مالى وإدارى   

 ) مرفق (   -:الالئحة املاليـة  

 أقسام علمية باإلضافة للبرامج الجديدة:  ثمانيةيوجد بالكلية 

 يتكون كل قسم من : 

 رئيــس القســم  ▪

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  ▪

 سكرتيرة القسم   ▪

 مهنسدين معامل   ▪

 فنيين معامل   ▪

 عامل خدمات   ▪

 إختصاصات سكرتارية األقسام : 

 يخضع شاغل هذه الوظيفة لرئيس القسم العلمى التابع له . •

 القيام بأعمال السكرتارية الخاصة بالقسم .  •

ضوء • فى  بالقسم  التدريس  هيئة  ألعضاء  الصرف  قرارات  املنظمة    إعداد  واللوائح  القوانين 

 .لذلك

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .  •
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 اختصاصات مهندس ي املعامل لألقسام املختلفة :

 يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس القسم العلمى التابع له .  •

 الفنيين املكلفين بالعمل في املعمل.  يقوم باالشراف على  •

 يقوم بمتابعة تدريب الطالب على األجهزة واملعدات داخل املعمل  •

 اإلبالغ عن األعطال أو التلفيات التي تعوق سير العمل باملعمل.  •

 يقوم بتنفيذ برنامج الصيانة لألجهزة واملعدات الفنية بما يضمن صالحية األجهزة للعمل.  •

 ه من أعمال أخرى مماثلة . القيام بما يسند إلي •

 اختصاصات فنيي املعامل لألقسام املختلفة: 

 يخضع شاغل هذه الوظيف لإلشراف العام للرئيس املختص . •

 يشترك فى أعمال الفحص والتحاليل والتجارب العملية .  •

 يتابع عينات الفحص وإتخاذ إجراءات تحاليلها .  •

 هيئة التدريس والطالب . إعداد املعمل للقيام بالتجارب التى يجريها أعضاء •

 يتابع إعداد املعمل بما يلزم من أجهزة وتجهيزات .  •

 متابعة اعمال الصيانة الدورية لألجهزة التى بعهدته .  •

 القيام بكل مايسند اليه من أعمال  أخرى مماثلة . 
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ل
س

سل
م

 

 المعمل  
مساحة المعمل  

 بالمتر المربع 

المساحة 

االجمالية بالمتر  

 المربع

 رياضيات الهندسية لالفيزيقا وا قسم 

 153 153   الكيمياء 1

 144 72  معمل فيزياء 2  2

 قسم الهندسة الكهربية 

 120 120 معمل الضغط العالي 3

 72 72 القوى واآلالت الكهربية 4

 77 77 معمل اآلالت الجديد )يشمل معمل األسس الكهربية(  5

 77 77 لكترونيات تصاالت واالمعمل اال 6

 77 77 معمل الحاسبات والمعالجات الدقيقة 7

 90 90 المتجددة معمل الطاقة 8

 49 49 معمل التحكم اآللي  9

 49 49  (PLC) معمل الحاكمات المنطقية المبرمجة 10

 STARP  84 84معمل حاسب آلي  11

 قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن 

 84 84 معمل القياسات البحرية  12

 84 84 تصميم السفن )حاسب آلي(معمل  13

 قسم الهندسة املدنية 

 84 84 معمل الهندسة الصحية والبيئة 14

 75 75 معمل ميكانيكا التربة والطرق  15
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ل
س

سل
م

 

 المعمل  
مساحة المعمل  

 بالمتر المربع 

المساحة 

االجمالية بالمتر  

 المربع

 150 150 معمل مقاومة المواد والخرسانة 16

 75 75 معمل المساحة 17

 210 210 الجديد مبنى معمل المواني 18

 قسم هندسة االنتاج والتصميم امليكانيكى

19 
  -البرادة –الماكينات  -الورش الفنية )ورشة الخراطة

 الكهرباء(  -النجارة -اللحام -السباكة
1500 1500 

 300 300 معمل الفلزات 20

 300 300 معمل اختبارات المواد  21

 300 300 معمل ديناميكا اآلالت  22

 300 300 معمل القياسات  23

 300 300 معمل الرمل 24

 قسم القوى امليكانيكية

 1500  معمل االحتراق المستمر  25

 84 84 معمل انتقال الحرارة   26

 84 84 معمل المحطات الحرارية 27

 84 84 معمل محركات االحتراق الداخلى 28

 معامل الهندسة املعمارية 

 100 100 معمل للنمذجة والدراسات البصري  29

 100 100 معمل للحاسب اآللي 30

 100 100 معمل للدراسات البيئية والعمرانية 31

 100 100 معمل للطباعة والنمذجة 32
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ل
س

سل
م

 

 المعمل  
مساحة المعمل  

 بالمتر المربع 

المساحة 

االجمالية بالمتر  

 المربع

 قسم الهندسة الكيميائية 

 60 60  معمل الكيمياء العضوية )بجوار سور الكلية الجنوبى( 33

 280 70 بالمبنى الجديد جارى تجهيزهم معمل  2 34

 95 95 معمل معمل بالمبنى الجديد 1 35

 معامل عامة 

 360 120 معامل حاسب آلي بالدور األرضي  3 36

 300 100 معمل حاسب آلي بالمبنى الجديد 3 37

 100 100 معمل سيمنز  38

 100 100 معمل سيسكو  39

 300 100 معامل( 3التدريب ) مركز 40
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 إختصاصات رئيس الورش :

 . يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام للرئيس املختص •

   .ةيمعاونة الطالب فى التدريبات العمل •

   . مراجعة التقارير الفنية الخاصة بنتائج األعمال ورفعها للرئيس املختص •

 دراسة مشروع ميزانية الورش التابعة له وإتخاذ إجراءات تنفيذها بعد إعتمادها .  •

 اذ إجراءات إعتماد املقايسات بإحتياجات الورش . إتخ •

 اإلشتراك فى املشروعات الهندسية واملواصفات الفنية واملعدات واألجهزة املطلوبة . •

 اإلشتراك فى اللجان الفنية واإلسهام بخبراته الفنية .  •

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة .  •

 شروط شغل الوظيفة :

   . فوق متوسط مناسب مؤهل فنى متوسط أو •

   .توافر الخبرة الفنية فى مجال العمل •

   .إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل •

 إختصاصات فنى الورشة :

 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام باألعمال الفنية فى املجاالت التخصصية فى املختلفة . 

 الواجبات واملسؤليات لفنى الورشة :

 جيه العام للرئيس املختص . يخضع شاغل هذه الوظيفة للتو  •

 يقوم بمعاونة الطالب فى التدريبات العملية .  •
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 يشترك فى اللجان املختلفة بالورش . •

الورش   • أنواع  بمختلف  الصيانة  عمليات  إلتمام  الالزمة  التنفيذية  األعمال  بكافة  القيام 

 املختصة . 

 املرور  على أعمال تشغيل املعدات واألدوات املستخدمة فى الورش . •

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل فنى مناسب .  •

 توافر الخبرة الفنية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •
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 قسم متابعة الخريجين: .1

 يتكون من رئيس القسم + باحث شئون طالب 

 :  التوصيف الوظيفي

 باحث شئون طالب  وتختص هذه الوظيفة بأعمال شئون الخريجين. 

 اختصاصات رئيس القسم :

 الخريجين. إنشاء صفحة للقسم على موقع الكلية للتواصل مع  

 عمل نموذج استمارة بيانات تمأل بمعرفة املوظف عن الخريج أثناء استخراج شهادة التخرج.  

 عمل ملصقات اعالنية للتعريف بالقسم وأهمية التواصل مع الخريجين.  

 اإلعداد ملؤتمر سنوى للخريجين.  

 :الواجبات واملسؤليات للعاملين بالقسم

 عة أحوالهم. تنظيم وسائل االتصال بالخريجين ومتاب 

 إعداد البيانات واالحصاءات املتعلقة بالخريجين.  

 إعداد ملفات خاصة للخريجين الذين تم التواصل معهم لتحديث بياناتهم وأخذ أرائهم.  

 عمل قاعدة بيانات خاصة للخريجين على البوابة االلكترونية للكلية. 

لتو   القسم  ومسئولي  بالكلية  النهائية  الفرقة  طالب  بين  ربط  التنسيق  في  ودوره  أهميته  ضيح 

 الخريجين بالكلية وسوق العمل.

لوكيل الكلية لشئون املجتمع األقسام التابعة   -4

 وخدمة البيئة
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الهيئات    مسئولي  ومقابلة  بالكلية  لهم  سنوى  يوم  وعمل  الخريجين  تكريم  لحفل  اإلعداد 

 والشركات املختلفة التى توفر فرص عمل. 

 لوحدات ذات الطابع الخاصا .2

  10 عدد الوحدات ذات الطابع الخاص:

 خدمات التي تقدمها للكلية  اسماء الوحدات ذات طابع خاص وال

 الخدمة التي تقدمها اسم الوحدة م

1 
للبحوث   العامة  الخدمة  مركز 

 للتنمية والتخطيط التكنولوجي.

اإلستشارية الخدمات  ودراسة    تقديم  والخبرات 

والعملية   العلمية  الحلول  اقتراح  و املشكالت 

ملشاكل املنشأت والهيئات واملنظمات املختلفة كما  

الهندسية   للمشاريع  بالتخطيط  يقوم 

والهيئات   الوزارات  مع  واإلجتماعية  واالقتصادية 

والقطاع   األعمال  قطاع  وشركات  الحكومية 

والدول العربية  الهيئات  مع  وكذلك  ية  الخاص 

ويمتد نشاط املركز للتعاون مع مثيلة بمركز بحوث  

وبالجامعات   التكنولوجى  والتخطيط  التنمية 

 األخرى. 

2 
لبحوث   العامة  الخدمة  مركز 

 ودراسات الطاقة. 

والبيئة   بالطاقة  الخاصة  التطبيقية  حل املشاكل 

بما   الطاقة  دراسات  في  فنية  استشارات  وتقديم 

 يخدم املجتمع املحيط. 

 نتاج وتسويق البرمجيات وحدة ا 3

تدعيم رسالة الكلية في تدريب الطالب والخريجين  

في   البرميجات  وتسويق  املختلفة  باملؤسسات 

 مختلف املجاالت الهندسية. 
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 مركز التدريب والدورات والتعلم 4
لطالب    دورات تدريبية في جميع املجاالت الهندسية

 وخريجي الكلية ملواكبة سوق العمل. 

 املختبرات الفنية واملعمليةوحدة  5

التجارب   واجراء  الفنية  االستشارات  لتقديم 

للمساهمة الفعالة فى خدمه   املعملية واالختبارات

 املجتمع والبيئة. 

 أعمال انتاجية ذات أهمية اقتصادية. وحدة الورش االنتاجية  6

 ة اصالح وصيانة السيارات بالكليات والجامع وحدة إصالح وصيانة السيارات  7

8 
واالبتكار  االعمال  ريادة  وحدة 

 والبيئة املستدامة 

املساهمة في تدعيم رسالة الكلية في مجاالت ريادة  

األعمال واالبتكارات والبيئة املستدامة وزيادة وعى 

السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب  

والعاملين بالجامعة والكلية بأهمية ريادة األعمال 

ت واملحافظة على البيئة وجعلها  وتشجيع االبتكارا

 أكثر استدامة. 

  والكوراث االزمات  وحدة  9

  تحقيق معايير االمن والسالمة في مختلف منشأت 

العاملين   بين  الوعي  ونشر  املجتمع  وخدمة  الكلية 

 والطالب بثقافة ادارة االزمات والحد من الكوارث  

 وحدة الطباعة والنمذجة   10

وهيئة   الكلية  لطالب  الطباعة  أعمال  توفير 

قسم   طالب  مهارات  ودعم  واإلدارة  التدريس 

التخصصات   وباقى  العمراني  والتخطيط  العمارة 

 ج للمشاريع وعقد ورش عمل.   عن طريق انتاج نماذ
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 ين الكلية.  تختص هذه الوظيفة باالشراف على التقسيمات التنظيمية التابعة ألم

 الواجبات واملسئوليات :

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لعميد الكلية.  •

 متابعة أوجهه صرف امليزانيات املخصصة للكلية.  •

 االشراف على العاملين التابعيين له وتوجيههم ومتابعة اعمالهم.  •

ومتابعة   • اليه  ترد  التى  املوضوعات  وعرض  اختصاصه  حدود  فى  واملذكرات  املكاتبات  توقيع 

 املوضوعات الصادرةفى هذا الشان.

 اقتراح وسائل عالج الصعوبات التى تعوق سير العمل .  •

لبيانات الالزمة لبحث املوضوعات املعروضة  ومتابعة  امداد مجلس الكلية واالقسام واللجان با •

 تنفيذ القرارات الصادرة. 

 التنسيق بين أوجه النشاط اإلدارى بالكلية وبين االجهزة املقابلة لها بالجامعة.   •

العمل والتقدم باملقترحات لزيادة كفاءة   • الدورية املطلوبة عن سير  اعداد البيانات والتقارير 

 العمل. 

مشروعا • امين  اعداد  يصدرها  التى  والتعليمات  واملنشورات  واالوامر  التنفيذية  القرارات  ت 

امين   التى يرى  بالدراسات  تنفيذها والقيام  املختلفة ومتابعة  الوحدات  الى  الجامعة وابالغها 

 الجامعة تكليفه بها. 

 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة. •

 

 أميــن الكليــة  -5
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 - االقسام التابعة له:

شئون أعضاء هيئة    قسم   – الشئون املالية     قسم   - املشتريات    قسم   –دارية  الشئون اال قسم  )   

ــ    قسم  –التدريس   ــ    قسم املخازن  ــ     قسمالحملـة امليكانيكية   ــ معاون    قسمالعالقات العامة  الصيانـة 

 الكلية ( 

 الشئـون االداريـة .1

 اخصائى شئون افراد  -التوصيف الوظيفى:

بالكلية   االدارية  للشئون  التنظيمية  التقسيمات  على  لالشراف  الوظيفة  هذه  شاغل  يخضع 

 وتشمل : 

 ) شئون العاملين ــ اإلستحقاقات ــ الصادر والوارد ــ الحفظ ( 

 إختصاصات رئيس الشئون اإلدارية : 

 يعمل شاغل هذه الوظيفة لالشراف العام المين الكلية. •

 جميع املسائل املتصلة بشئون االفراد لكل العاملين بالكادر العام ابداء الراى فى •

 متابعة تطبيق النظم والقواعد املتصلة بشئون االفراد  •

 متابعة تنفيذ نظام الحضور واالنصراف للعاملين •

 اعداد كافة التقارير الدورية والسنوية املتعلقة بالشئون االدارية   •

 مالحظة حضور وانصراف العاملين  •

وامساك    القيام • االستحقاقات  وكافة  واملكافات  االجور  باحتساب  املتعلقة  االعمال  بكافة 

 السجالت واتخاذ اجراءات صرفها العضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية. 
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تلقى جميع البريد الوارد والصادر من والى الكلية واتخاذ كافة االجراءات املتعلقة بشانه وقيده   •

 صة بذلك ومتابعة ماتم. فى الدفاتر والسجالت الخا

والعمل    تجميع كافة اللوائح والفتاوى واألحكام واملنشورات والقرارات املتعلقة بشئون األفراد •

 على تطبيقها . 

 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة. •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم  :

 املختص .   يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشسراف املباشر للرئيس •

 تشغيل عمال الخدمات املعاونة وحصر حاالت الغياب والتأخير وإبالغها لشئون العاملين .  •

 متابعة تشغيل لوحات التليفونات وقراءة العدادات بالكلية . •

 مالحظة أعمال النظافة والخدمة العامة .  •

 القيام بأعمال الصادر والوارد للكلية .  •

 ف للعاملينمتابعة تنفيذ نظام الحضور واالنصرا •

 اعداد كافة التقارير الدورية والسنوية املتعلقة بالشئون االدارية   •

 القيام بما يسند اليه من أعمال متعلقة باحتساب االجور واملكافات وإستحقاقات العاملين .   •

 امساك السجالت واتخاذ اجراءات التسجيل بها العضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.  •

 اليه من اعمال اخرى مماثلة.القيام بما يسند   •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل دراس ى متوسط أو فوق متوسط.  •

 سنوات على األقل فى الدرجة األدنى مباشرة ً .  5.قضاء مدة بينية قدرها  •
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 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

                       إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 املشتـريــات   .2

 اخصائى مشتريات -التوصيف الوظيفى:

 تختص هذه الوظيفة بالقيام  بكافة اعمال الشراء واملناقصات واملمارسات التى تتم بالكلية . 

 -اختصاصات رئيس القسم:

من    الكلية  تحتاجها  التى  املختلفة  االصناف  لتوفير  الالزمة  االجراءات  اتخاذ  على   االشراف 

 السوق املحلى. 

االستيراد  متا  لوحدة  وابالغها  االستيراد  طريق  عن  توفيرها  املطلوب  االصناف  تحديد  بعة 

 بالجامعة للعمل على تدبيرها. 

 االشتراك فى اللجان املختلة التى تقض ى اللوائح باالشتراك فيها.   

 -واجبات ومسئوليات العاملين بالقسم :

   العمل تحت االشراف العام للرئيس املختص 

قي  سجالت  املقررة  امساك  املواعيد  مراعاة  مع  والكفاالت  والتامينات  الفواتير  د 

 التخاذ ما يلزم نحو التجديد.

 متابعة امساك سجالت العقود وتصفية حساب املتعهدين بعد انتهاء مدة التوريد.   

 اعداد كافة التقارير الدورية والسنوية عن نشاط املشتريات بالكلية .  

أعما   من  اليهم  مايسند  بكل  عر القيام  وإحضار  عمليات ل  وإنهاء  األسعار  وض 

 . الشراء
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يتابع ويدرج ويصنف احتياجات الكلية والوحدات التابعة لها واالدارات املختلفةبها من مهمات   

 ومعدات واجهزة ومستلزمات مختلفة.

 يشترك فى اعداد مشروع املوازنة من النقد املحلى واملطلوب عن مدار السنة .  

 صة بالسلع املحلية واالجنبية يشترك فى لجان البت الخا 

 القيام بما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة. 

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى مناسب .  

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  

 التدريب الذى تتيحه جهة العمل .                                          إجتياز  

 : الشئون املاليــة قسم .3

 اخصائى شئون مالية. -التوصيف الوظيفى:

 تختص هذه الوظيفة باالشراف على اعمال الشئون املالية بالكلية .

 -اختصاصات رئيس قسم الشئون املالية:

 اللوائح املالية بما يضمن سالمة وحسن املصرفات املالية. متابعة تنفيذ احكام القوانين و  

والقروض    والتامينات  الرسوم  وسجالت  العهد  ودفاتر  الحسابية  الدفاتر  فى  القيد  مراجعة 

 واستمارات الصرف املختلفة طبقا للوائحواالجراءات املالية. 

 متابعة اعداد املقايسات السنوية واالشراف على تنفيذها.  

 الجرد السنوى واملفاجىء على خزينة الكلية وعلى موجودات املخازن. القيام باعمال   

 فحص املناقضات الواردة من الجهاز املركزى للمحاسبات والرد عليها 

 اعداد كافة التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الشئون املالية بالكلية.  
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 اإلشراف على أعمال الخزينة ومراقبتها .  

 -شئون املالية:اختصاصات العاملين بقسم ال

 الحسابات  قسم -أ

        -تتكون من :

   قسم املراجعة والتسويات −

 قسم الشطب والصرف   −

 - :االتي ختص بــــيو 

 مراجعة كشوف الصرف املسحوبة شيكاتها على مندوب الصرف   

 مراقبة تحصيل االيرادات ومراجعة تسليم املتحصالت بعد االنتهاء من استعمالها .  

 مراجعة كشوف البنوك والحسابات الجارية وعمل التسويات الالزمة لها   

 إمساك السجالت الالزمة إلثبات العمليات املالية وكذلك دفاتر مطالبات الجهات املختلفة  

حفظ املستندات وعمل األضابير من واقع تلك املستندات بعد مراجعاتها وارسالها الى جهات   

 . لجامعةاالختصاص بالتعاون مع ادارة ا

 امليزانية   قسم -ب

 - االتي :وتختص بـــ    

 إعداد مشروع موازنة الكلية وإرساله إلى إدارة الجامعة   

العام    الختامى  الحساب  لتتضمينه  الجامعة  إلدارة  وإرساله  للكلية  الختامى  الحساب  إعداد 

 للجامعة. 

سحوبة عليها  القيام بعمليات التحصيل والصرف وإيداع النقود بالبنوك وصرف الشيكات امل 

 وصرف املرتبات واإلجور اإلضافية .
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 شروط شغل الوظيفة :  

 مؤهل عالى مناسب .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 الخزينة  -ت

 تختص باآلتي:

 والعاملين باستالم الشيكات لصرف املستحقات املالية للسادة أعضاء هيئة التدريس  •

 مراجعة كشوف الصرف ومطابقتها مع الشيكات الواردة   •

 صرف املستحقات املالية  •

 تسليم كشوف بعد الصرف للوحدة الحسابية بالجامعة  •

 تحصيل الرسوم واملبالغ التي ترد إلى الخزينة   •

 إلى البنك املركزي  •
ً
 . القيام بأعمال التوريد للمبالغ املوردة يوميا

 تدريس قسم شئون أعضاء هيئة ال  .4

 لقيام باألعمال المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس .اويختص بـ

 إختصاصات رئيس القسم :

والتعليمات   • للقواعد   
ً
طبقا وغيرها  والتجنيد  والنقل  واإلعارة  الندب  قرارات  بإعداد   القيام 

 املتعلقة بها . 

 خصصة لها . متابعة ترتيب وحفظ ملفات الخدمة وترتيبها فى األماكن امل •
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الإلشراف على تقديم البيانات التى تطلب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة من واقع   •

 ملفات الخدمة .

الى    يثدحمتابعة سجل لألعمار وت • القانونية وإبالغها  السن  بلغوا  بالذين  الخاصة  الكشوف 

 شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قبل املوعد بوقت كافى . 

 ئيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس . متابعة إعداد اإلحصا •

 القيام بكل بمايسند اليه من أعمال تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة . •

 الواجبات واملسئوليات للعاملين بالقسم  :

والتعليمات   • للقواعد   
ً
طبقا وغيرها  والتجنيد  والنقل  واإلعارة  الندب  قرارات  تنفيذ  مراجعة 

 املتعلقة بها . 

 فات الخدمة وترتيبها فى األماكن النخصصة لها  حفظ مل •

إستكمال صحائف األحوال من البطاقات الخاصة بذلك على أن تكون قيد الصحيفة مطابق   •

 للحالة من واقع ملف الخدمة وإثبات التغيرات التى تطرأ . 

 . مةة املعاونة من واقع ملفات الخدتقديم البيانات التى تطلب من أعضاء هيئة التدريس والهيئ •

الى  • القانونية وإبالغها  السن  بلغوا  بالذين  الخاصة  الكشوف  لألعمار وتجديد  إمساك سجل 

 شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قبل املوعد بوقت كافى . 

 إعداد اإلحصائيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 مؤهل عالى مناسب .  •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •
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 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 املخازن   قسم .5

 ويختص رئيس املخازن بـ :   

أعمالها   وتنظيم  املخازن من ضبط حساباتها  املتعلقة بشئون  والتعليمات  اللوائح  تنفيذ جميع 

ية كما عليه مالحظة أعمال  وتسلم وحفظ وصرف جميع األصناف سواء كانت مخازن رئيسية أو فرع

 رؤساء وأمناء املخازن وإنجاز األعمال بكل سرعة ودقة .  

 واجبات ومسئوليات أمناء املخازن وأرباب العهد :

 العمل تحت العمل تحت اشراف املباشر للرئيس املختص   

 تسلم األصناف الواردة وتنظيم املخازن   

 حفظ األوراق والدفاتر ذات القيمة   

 ت صرف األصناف املرخص بصرفها بطريقة منتظمة  القيام بعمليا 

 إمساك دفاتر وسجالت العهد   

 تسليم اإلصناف املرتجعة وإتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتكهين   

 إمساك السجالت والدفاتر والنماذج الى تقتضيها ظروف العمل   

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة   

 شروط شغل الوظيفة :

 متوسط أو فوق متوسط . مؤهل دراس ى •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •
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 الحملة امليكانيكية :  قسم .6

 إختصاصات رئيس الحملة امليكانيكية  : 

 يقوم باإلشراف على جميع الفنيين والسائقين التابعين له .  •

 يشرف على خطوط سير السيارات ) أمر الشغل (   •

 اإلشراف على صرف بونات البنزين والسوالر الالزم للتشغيل ومطابقتها مع عدادات السيارات .  •

 اإلشراف على أعمال الصيانة الدورية للسيارات . •

 متابعة استخراج وتجديد الرخص للسيارات التابعة له .  •

 إختصاصات فنى الحملة امليكانيكية : 

 يقوم شاغل هذه الوظيفة بمتابعة السيارة قبل القيام بأى مأمورية داخل أو خارج املحافظة.  •

 أن يقوم بفحص السيارة بعد العودة من املأموريات .  •

 القيام بأعمال الصيانة الدورية الالزمة للسيارات . •

 القيام بكل مايسند اليه من أعمال فى مجال الوظيفة .  •

 مليكانيكية : إختصاصات السائق بالحملة ا

 تنفيذ أوامر الرئيس املختص أثناء القيام بأى مأمورية .  •

 املحافظة على السيارة التى بعهدته . •

 .  اإللتزام بأداب الطريق وتعليمات املرور وعدم التعرض ملا يخالف القانون أثناء قيادة املركبة •

 عدم الخروج بالسيارة بدون أمر تحرك .  •

 للرئيس املختص . اإلبالغ عن أى أعطال بالسيارة  •
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 القيام بكل مايسند اليه من أعمال فى مجال الوظيفة .  •

وتم  تطوير العمل بالحملة امليكانيكية وتجهيز املقر وتم شراء عدد وآالت جديدة  تمملحوظة : 

 . وحدة ذات طابع خاصك السيارات صيانة تفعيل وحدة 

 الصيانـة   .7

 تختص بـ : 

 ة بالكلية من نجارة وكهرباء وسباكة . القيام بأعمال الصيانة البسيطة الالزم •

 املرور الدورى على دورات املياه وعمل الصيانة الالزمة إذا لزم األمر . •

 متابعة أعمال الخدمة والتليفونات واألعمال املتعلقة باإلنارة واملياه وقراءة العدادات .   •

                     القيام بكل مايسند اليهم من أعمال . •

 معاون الكليـة   .8

 الواجبات واملسئوليات :

 يعمل شاغل هذه الوظيف تحت اإلشراف املباشر ألمين الكلية .  •

 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل .  •

 يقوم بمتابعة أعمال عمال الخدمات املعاونة.   •

 يقوم بمالحظة النظافة العامة واملرافق واألثاثات وإبالغ قسم الصيانة إذا لزم األمر .  •

 يشارك فى إمساك دفاتر الحضور واإلنصراف .  •

 تنظيم نوباتجية العمال وأجازاتهم .  •

 ام بكل مايسند اليه من أعمال أخرى مماثلة .القي •
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 شرط شغل الوظيفة :

 مؤهل دراس ى متوسط أو فوق متوسط . •

 توافر الخبرة العملية فى مجال العمل .  •

 إجتياز التدريب الذى تتيحه جهة العمل .  •

 الواجبات واملسئوليات لعامل الخدمات املعاونة : 

 ن الكلية . يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف املباشر ملعاو  •

 إعداد وتجهيز أماكن اإلمتحانات . •

 املحافظة على العهد وأدوات النظافة والتأكد من حسن استخدامها .  •

 مالحظة جميع مرافق الكلية ومراعاة إحتفاظها باملظهر الالئق .  •

 القيام بأعمال النظافة .  •

 طلب املواد واملهمات واألدوات الالزمة للعمل .  •

 ات الصادرة بخصوص العمل . تنفيذ التوجيهات والتعليم •

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى مماثلة .  •

 شروط شغل الوظيفة :

 اإلملام بالقراءة والكتابة .  •


