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 إختصاصات انوظائف انقيادية 

 ــ يجهس انكهية1

 ٚختص يجهس انكهٛة بانكهٛة بانُظر فٗ انًسائم اٜتٛة :

 انتخطيط وانتُسيق وانتُظيى في انًسائم اآلتية :أوالً: يسائم 

 نفة انًخت األقساو بٌٛ ٔتُسٛقٓا ٔتُظًٛٓا انكهٛة فٗ انعهًٛة ٔانبحٔث نهتعهٛو انعاًة انسٛاسة رسو. 1

 . ٚةانكه فٗ ٔانًكتبة ٔانتجٓٛزات لانًعاً ٔدعو انًباُٙ ٔإُشاء لكًا است خطة ٔضع.   ٢

 . األجُبٛة انًُح عهٗ ٔاإلٛفاد اندراسٛة ٔاإلجازات نهبعثات انًعٓد أٔ انكهٛة خطة إعداد.   ٣

 .نٛةانك فٗ انتدرٛس ْٛئة أعضاء لالستكًا برُاًج إعداد.   ٤

 .نٛةانهك أقساو بعض فٗ اندراسة بتشجٛع انكفٛهة انسٛاسة إعداد.   ٥

 انجاًعٛة ٔانًذكرات انكتب عهٗ انكهٛة طالب لحصٔ بتٛسٛر انكفٛهة انسٛاسة إعداد.   ٦

 . انًٔدا بعض فٗ انتأنٛف ٔبتشجٛع

 . اواألقس ْذِ بٌٛ انتُسٛق ٔتُظٛو انكهٛة أقساو فٗ لانعً نُظاو انعاو اإلطار رسو.   ٧

 .فةانًخته األقساو فٗ بُٛٓا ٔانتُسٛق انكهٛة فٗ اندراسة نًقررات انعهًٙ انًحتٖٔ إقرار.   ٨

 ٔضع نهكهٛة انداخهٛة انالئحة ٔإعداد نهجاًعات انتُفٛذٛة انالئحة ٔضع فٙ انرأ٘ إبداء.   ٩

 .ٚةانكه نًكتبةٚة انداخه انالئحة

 .ٚةانكه نًكتبة انداخهٛة انالئحة ٔضع.   11

 . إعدادْو ٔتحدٛد انكهٛة فٗ انطالب لقبٔ تُظٛو.   11

 . ٚةانكه فٗ االًتحاُات لٔإعًا اتٔانتًرُٛ ٔانبحٔث ٔانًحاضرات اندرٔس تُظٛو.   1٢
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 نهكهٛة انعهًٛة انًؤتًرات ٔتٔصٛات األقساو ٔتقارٛر نهكهٛة انسُٔ٘ انتقرٛر ًُاقشة.   1٣

 ضٔء فٗ ٔتجدٛدْا ًٔراجعتٓا انكهٛة فٗ ٔانبحث ت ٔاالًتحاُا اندراسة ُظو ٚمممممممىٔتقٛ ؛ ٔنألقساو

 . نًتطٔرة ا ٔحاجاتّ انًجتًع ًٔطانب ٔانتعهًٛٙ انعهًٙتقدو ان إطار فٗ ذنك لك

 . ٚةانكه فٗ ٔانًانٛة اإلدارٛة انشئٌٔ تُظٛو.   1٤

 .ٚةانكه ًٔازُة ًشرٔع إعداد.   1٥

 ٚةانكه فٗ ٔانبحٔث نهتعهٛو انعاًة انسٛاسة تُفٛذ ًتابعة.   1٦

 

 انتُفيرية لانًسائ: ثاَياً 

 . اواألقس عهٗ انًانٛة االعتًادات تٔزٛع.   1٧

 . ٚٓأان انكهٛة ًٌ قٛدْو لُٔق انطالب لتحٔٛ.   1٨

 انحكو نجاٌ ٔتعٌٛٛ ٔاندكتٔراِ انًاجستٛر لرسائ لٔتسجٛ انعهٛا نهدراسات انطممممممممممممالب قٛد.   1٩

 .جٛمٔانتس انقٛد ٔإنغاء لانرسائ عهٗ

 انعًهٛة ٔانتًرُٛات ٔانًحاضرات اندرٔس تٔزٛع.   ٢1

 ٔاجبات ٔتحدٛد نجاُّ لٔتشكٛ أعًانّ ٔتٔزٛع جدأنّ ٔٔضع االًتحاُات ًٔاعٛد تحدٛد.   ٢1

 نٛةانك فٗ االًتحاُات ُٔتائج االًتحاٌ نجاٌ ت ًدأال ٔإقرار ٌٛـ انًًتحُ

 ٚةانكه ًٌ ٔاندبهًٔات انعهًٛة ٔانشٓادات اندرجات ًُح اقتراح.   ٢٢

 ٚاانعه نهدراسات انتفرغ ًٔكافآت اندراسٛة ٔاألجازات ٔانًُح نهبعثات انترشٛح.   ٢٣

 ْىُٔقه انكهٛة فٗ انتدرٛس ْٛئّ أعضاء تعٌٛٛ اقتراح.   ٢٤

 ْأانٛ انكهٛة ًٌ انُدب.   ٢٥

 يٛةانعه انتفرغ ٔإجازات اإلعارات ٔ انعهًٛة نهًًٓات انترشٛح.   ٢٦

 نهطالب ٔانرٛاضٛة االجتًاعٛة انشئٌٔ رعاٛة.   ٢٧
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 انسابعة انًادة حكو ًراعاة ًع انتبرعات لقبٔ اقتراح.   ٢٨

 اتـمممممممم انكهٛ ًٌ لاألحٔا بحسب األٔنٗ انفرق ٔطالب اإلعدادٛة انفرق طالب لتحٔٛ لقبٔ.   ٢٩

 انقأٌُ نٓذا انخاضعة انجاًعات فٗ ُاظرةانً د ٔانًعاْ

 نٓذا انخاضعة نهجاًعات تابعّ غٛر ًعاْد أ كهٛات ًٌ انطالب قٛد لُٔق لتحٔٛ لقبٔ.  ٣1

 انقأٌُ

 لانتسجٛ ٔإنغاء لانرسائ ْذِ عهٗ انحكو نجاٌ ٔتعٌٛٛ ٔاندكتٔراِ انًاجستٛر لرسائ لتسجٛ.   ٣1

 

 يتفشقة لًسائ:  ثانثا

 انجاًعة ًجهس عهٛة ٛحٛهٓا انتٙ األخرٖ لانًسائ.   ٣٢

 ٌٔنهقاُ ٔفقا بٓا ٛختص انتٙ األخرٖ ائمانًس.   ٣٣
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 عًيذ انكهية :

 -:  انٔظٛفة ًتطهبات

 انجايعمممات ٛوـممم تُظ بشمممأٌ  1٩٧٢ َمممةنس ٩٤ ٌ انقأُ ًٌ ٤٣ دةانًا نُص طبقا انكهٛة عًٛد ٛعٌٛ

 انًختص اًعة ـمممم انج رئٛس ٛعٌٛ اٌ عهٗ تُص ٔانتٙ 1٩٩٤ َممممةنس 1٤٢ رقو بانقأٌُ انًعدنممممة

 قابهة سُٔات ثالث نًدة بٓا انعاًهٌٛ األساتذة بٌٛ ًٌ اًعة ـممم نهج  ابع ـممم انت انًعٓد أٔ انكهٛمممة عًٛد

 األساتذة احد ُٛدب أٌ انجاًعة نرئٛس انًعٓد أٔ انكهٛة فٗ أساتذة ٔجٔد عدو حانة ٔفٗ . نهتجدٛد

 نًساعدٌٛ ا األساتذة احد ُٛدب أٌ ٔنّ ؛ انعًٛد لبعً نهقٛاو نهجاًعة انتابعة يمممٍ انكهٛمممة أ انًعاْمممد

 بعًم انعًٛد اوـ نهٛق دـ انًعٓ أٔ انكهٛة ذات ًٌ

 انوظيفة انًهاو

 ّـممممم ٛبغه كًا ؛ انجاًعة رئٛس إنٗ انجهسات ًحاضر ٔٛبهغ انًعٓد أٔ انكهٛة ًجهس قرارات تُفٛذ -

 انًختصة انجاًعٛة ٔانسهطات انٓٛئات ٔٛبهغ ؛ صدٔرْا تارٛخ ًٌ أٛاو ثًاُٛة لخالات رار انق

 . إنٛٓا إبالغٓا ب جٛ انتٙ ت بانقراار

 انقٔاٌُٛ تُفٛذ عٌ ًسئٔال ٔٛكٌٔ نٛةٔانًاٚة ٔاإلدار انعهًٛة شئُٔٓا ٔإدارة انكهٛة أًٔر تصرٛف -

 األعهٗ ٔانًجهس انجاًعة ًٔجهس انكهٛة ًجهس قرارات تُفٛذ ٔكذنك ؛ انجاًعٛة ٔاهنٔائح

 .ئح ٔانهٔا انقٔاٌُٛ ذِـ ْ حدٔد فٙ نهجاًعات

 عاو لك ُٓاٛة فٗ انجاًعة رئٛس إنٗ تقرٛرا انًعٓد أٔ ة انكهٛ ًجهس عهٗ انعرض بعد ٛقدو -

 تٔطئة ٔذنك انًعٓد أٔ انكهٛة فٙ انُشاط ُٔاحٙ ٔسائر ٔانبحٔث انتعهٛو شئٌٔ ايعممممممممممٗ عممممممممممٍج

 انجاًعة عهٗ يجهس نعرضن

 ألحكاو ٔفقا انًعٓد أٔ انكهٛة فٗ انًشكهة ٔانهجاٌ األقساو ًجانس االجتًاع إنٗ ٛدعٔ أٌ نهعًٛد -

 انًٔضٔعات ًٌ ٛراِ ًا عهٛٓا ٛعرض أٌ نّ كًا انقأٌُ ْذا

 انهقب عهٗ لانحصٔ أٔ  انًساعدٌٛ ٔاألساتذة األساتذة  انٔظٛفة لشغ طهب انكهٛة عًٛد لٛحٛ -

 أٔ ًساعد ًدرس أٔ ًدرس ٔظٛفة لنشغ انتقدو ٛكٌ نو ًا اندائًة انعهًٛة انهجُة ًقرر إنٗ انعهًٙ

 تارٛخ ًٌ األكثر عهٗ أسبٔع لخال اإلحانة ٔتتو ختص انً انقسو ًجهس إنٗ جابممممةاإل فتكٌٔ ًعٛد

 عُد بانطهب ٔٛرفق.  اإلعالٌ فٗ انًحددة انًدة اُتٓاء تارٛخ ًٌ أٔ الٌـمم اإلع عدو حانة فٗ انتقدو
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 ٔال ؛ انسابقة انعهًٛة األنقاب أٔ بانٔظائف انخاصة انعهًٛة ارٛرـممم ٔانتق ٙـممم انعهً اجـممم اإلتُ إحانتّ

 سحب انٗ ٛعٔد أٌ انهجُة ًقرر انٗ انعهًٗ بإُتاجّ انبحمممٕث انخاصمممة لاـممم إرس بعد نهًتقدو ٛجٔز

  جدٛدة بأبحاث ٛتقدو اٌ أ بعضٓا

 . انجاًعة ًٔجهس انكهٛة ًجهس عهٗ تعرض ثى ٛحـ انترش فٗ نهُظر انًختص انقسوٚحٛم 

 االخص :ٔٚتٕنٗ عهٗ 

 . تُفٛذْا ًٔتابعة انكهٛة فٙ ٔانعهًٛةانتعهًٛٛة  انخطة إعداد عهٗ ف األشرا.   1

 . بانكهٛة ٔانعاًهٌٛ ٔاإلدارٛة انفُٛة األجٓزة بٌٛ انتُسٛق.   ٢

 ٌٛـَٛممممممممٔانف درٛسـممممممممانت ْٛئات ًٌ انكهٛة حاجة لاستكًا بشأٌ االقتراحات تقدٛو عهٗ لانعً.   ٣

 . رْأغٛ ٔاألدٔات ٔانتجٓٛزات ٔانًُشآت خرٖاأل انًساعدة ٚئاتٔانٓ

 لك عٌ انجاًعة رئٛس ٔإبالغ انكهٛة لداخ انُظاو ٔحفظ ٔاالًتحاُات ندراسممممممةا سٛر ًراقبة.   ٤

 . انتدرٛس ْٛئة أعضاء أحد إنٗ اسبُٛ ًا أٔ بانكهٛة لانعً بسٛر انًساس شأُّ يكاٌ

 . أعًانٓو ًٔراقبة بانكهٛة اإلدارٛة باألجٓزة انعاًهٌٛ عهٗ األشراف.   ٥

 اوـمممم انع لخال لاألق عهٗ ٔاحدة ًرة االجتًمممماع انٗ نهكهٛة انعهًٙ انًؤتًر ٚممممةانكه عًٛد ٛدعٔ.   ٦

 األقساو ًجانس عهٗ انًؤتًر تٔصٛات ًع ٛعرض ًحضر االجتًاع عٌ ٔٛحرر جمممممممممممممممممممايعٗان

 ٚةانكه ًٔجهس

 ٔانًانٛة ٔاإلدارٛة ٔانتعهًٛٛة انعهًٛة انكهٛة شئٌٔ عٌ جاًعٙ عاو لك ُٓاٛة فٙ تقرٛر إعداد.   ٧

بٓممممما امممممئٌٕ اندراسمممممة  لانعً أداء سمممممتًٕٖ انكهٛة انُشاط ألٔجّ عرضا انتقرٛر ْذا يمممممٍٔٛتض

 ة انًالًئ لبانحهٔ انًقترحات ٔعرض انتُفٛذ اعترضت انتٙ انعقبات ٔبٛاٌ ُٔتائجٓا ٔااليتحاَات

 انجاًعة ًجهس عهٗ نعرضّ انرأ٘ إلبداء انكهٛة ًجهس عهٗ انتقرٛر ٚعرض ْذا ٔ
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 وكيم انكهية :

 ٛعأُاٌ ٔكٛالٌ كهٛة لنك ٛكٌٔ 1٩٧٢ َمممةنس ٤٩ رقمممى انجاًعات تُظٛو قأٌُ ًٌ ٧٤ نهًاةد طبقا

 ةـممممممم انخاص بانشئٌٔ أحدًْا ٔٛختص غٛابّ عُد ًقاًّ أقدًٓا ٔٛقٔو انكهٛة شئٌٔ إدارة ٖف انعًٛد

 ٔانرٛاضٛة انثقافٛة انطالب ٔشئٌٔ انهٛساُس أٔ انبكانٔرٛٔس بًرحهة عهممممممممٛىٔانت اتـمممممممم باندراس

 انكهٛات ًع انرٔابط ٔتٔثٛق ٔانبحٔثنٛمممما نعا اندراسات شئٌٔـمممم ب رـمممم األخ ٔٛختص ٔاالجتًاعٛة

 بشئٌٔ ٛختص كهٛة لنك ثانث لٔكٛ تعٌٛٛ جمٕزٛ كًا.  يمٗانعه بانبحثَّٛ انًع ٔانٓٛئات ٔانًراكز

.  ئممةانبٛ ٔتًُٛة انًجتًع خدًة جهممسً فٙ عضٔا ٔظٛفة بحكو ٔٛكٌٔ انبٛئة ٔتًُٛة انًجتًع خدًة

 ًجهس رأ٘ أخذ بعد انجاًعة رئٛس ٌ ً بقرار ذنك ٔٛكٌٔ ٔاحد لٔكٛ بتعٌٛٛ االكتفاء ٔٛجٔز

 . انجاًعة ًجهس ًٔٔافقة انكهٛة

 : انطالب و انتعهيو نشئوٌ انكهية لوكي - 1

 : انٔظٛفة ًتطهبات

 انفقممرة فٙ تُص ٔانتٙ 1٩٧٢ نسممُة ٩٤ ٌ ُٔاانق ًٌ ٧٤  رقوادة انً نُص طبقا انكهٛة لٔكٛ ٛعٌٛ

 انجاًعة ًٌ بقرار انًعٓد أٔ انكهٛة ساتذة أ بٌٛ ًٌ لانٔكٛ تعٌٛٛ ٛكٌٔاٌ   عهممممممٗ ْمممممماًُ األخٛرة

 . ٔاحدة ًرة نهتجدٛد قابهة سُٔات ثالث نًدة ٔذنك ، د انعًٛ ترشٛح عهٗ َاءاب

 ية :انوظيف انًهاو

 نشئٌٔ انكهٛة لٔكٛ ٛتٔنٗ 1٩٧٢ َممممممةنس ٤٩ َممممممٌٕنهقا انتُفٛذٛة انالئحة ًٌ ٣٥دة انًا نُص طبقا

 البٔانط انتعهٛو

 : نعًيد ا إشساف تحت انتانية انًهاو

 نهطالب انعًهٙ انتدرٛب عهٗ ٔاألشراف انكهٛة فٙ انطهبة ٌٔشئ تصرٛف.   1

 تٔطئّ انكهٛة خارج ًٌ ٔاالًتحاُات نهتدرٛس انُدب شأٌ فٙ األقساو ًقترحات دراسة.   ٢

 ٚةانكه ًجهس عهٗ ْانعرض

 نهطالب عٛة ٔاالجتًا انرٛاضٛة ٌٔانشئ رعاٛة عهٗ األشراف.   ٣

 ٚةانكه فٗ انعسكرٛة ٔانتربٛة انقًٔٛة راتانًقر تدرٛس ًتابعة عهٗ األشراف.   ٤

 دٍٚانٔاف انطالب شئٌٔ عهٗ األشراف.   ٥
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 صّٛخ فًٛا نهكهٛة انسُٔ٘ انعهًٙ انًؤتًر عهٗ ض ٛعر ًا إعداد.   ٦

 : بٓا انقٛاو ًٛكٌ

 انتقارٛر إعداد ٔ انقرارات اتخاذ ٔ نهًعهًٔات كأساس انبٛاُات قٔاعد إعداد عهٗ ٛشرف 

 انطالب ٔ انتعهٛو ٌٔشئ نقطاع اندٔرٛة

 بانكهٛة نالعتًاد لانتأْٛ ٔ انتطٔٛر ًشرٔعات لأعًا فٙ انًشاركة 

 قٛدْا ٔ ٔتحدٛثٓا بانجاًعة انبٛاُات قاعدة عهٗ بانطالب انخاصة انبٛاُات لإدخا ًتابعة 

 . بانسجالت

 نممممممممممٍٛ انعاً كفاءة ًٌ ٛزٛد ًًا بتُفٛذْا انكهٛة تقٔو انتٙ انتدرٛبٛة اندٔرات فٗ انًشاركة

 . بانكهٛة

 انذساسات انعهيا وانبحوثوكيم انكهية نشئوٌ 

 : انٔظٛفة ًتطهبات

 انفقممرة فٙ تُص ٔانتٙ 1٩٧٢ نسممُة ٩٤ ٌ ُٔاانق ًٌ ٧٤  رقوادة انً نُص طبقا انكهٛة لٔكٛ ٛعٌٛ

 انجاًعة ًٌ بقرار انًعٓد أٔ انكهٛة ساتذة أ بٌٛ ًٌ لانٔكٛ تعٌٛٛ ٛكٌٔاٌ   عهممممممٗ ْمممممماًُ األخٛرة

 . ٔاحدة ًرة نهتجدٛد قابهة سُٔات ثالث نًدة ٔذنك ، د انعًٛ ترشٛح عهٗ َاءاب

 ية :انوظيف انًهاو

 نشئٌٔ انكهٛة لٔكٛ ٛتٔنٗ 1٩٧٢ َممممممةنس ٤٩ َممممممٌٕنهقا انتُفٛذٛة انالئحة ًٌ ٣٥دة انًا نُص طبقا

 : ٚدانعً إشراف تحت انتانٛة انًٓاو اندراسات انعهٛا ٔانبحٕث

 األقساو ًجهس ت اقتراحا عهٗ بُاء انكهٛة فٗ انعهًٛة ث انبحٔ ٔ انعهٛا اندراسات خطة إعداد.  1

 ٚاانعه اندراسات نطالب لٔانتسجٛ انًختصة ٔانهجاٌ

 بانكهٛة انًختهفة األقساو فٗ انخطة ْذِ تُفٛذ ًتابعة.  ٢

 .انشأٌ ْذا فٗ انًرسًٔة انسٛاسة تُفٛذ ًٔتابعة انكهٛة فٗ انعهًٛة انُشر ٌٔشئ عهٗ األشراف.  ٣

 ٚةانخارج انثقافٛة انعالقات شئٌٔ ٔتٔنٗ ٚةانكهفٗ  انعهًٛة ٔانُدٔات ًرات انًؤت تُظٛو اقتراح.  ٤

 صةٛخ فًٛا نهكهٛة انسُٔ٘ انًؤتًر عهٗ ض ٛعر ًا إعداد.  ٥

  اتٔاندٔرٛ ٔانًراجع بانكتب ْانتزٔٛد انخطة ٔاقتراح انًكتبة شئٌٔ عهٗ األشراف.  ٦
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 : بها انقياو يًكٌيهاو اضافية 

 انبحثٛة انخطط ٔ انًُشٔرة األبحاث ٔ انعهًٗ نهبحث انبٛاُات قٔاعد اعداد عهٗ ٛشرف ٔ 

 اعداد ٔ انقرارات اتخاذ ٔ نهًعهًٔات كأساس اندراسٛة انًُح ٔ انعهًٛة ٔانًًٓات انبعثات

 ٚةانثقاف انعالقات ٔ انبحٔث ٔ انعهٛا اندراسات شئٌٔ نقطاع اندٔرٛة انتقارٛر

 بانكهٛة نالعتًاد لانتأْٛ ٔ انتطٔٛر ًشرٔعات لأعًا فٙ انًشاركة 

 انبٛاُات قاعدة عهٗ انثقافٛة انعالقات ٔ انعهًٗ بانبحث انخاصة انبٛاُات لادخا ًتابعة 

 . بانسجالت قٛدْا ٔ ٔتحدٛثٓا بانجاًعة

 ْابتُفٛذ انكهٛة تقٔو انتٙ انتدرٛبٛة اندٔرات فٗ انًشاركة . 

 وتًُية انبيئة وكيم انكهية نشئوٌ خذية انًجتًع

 : انوظيفة ًتطهبات

 انفقممرة فٙ تُص ٔانتٙ 1٩٧٢ نسممُة ٩٤ ٌ ُٔاانق ًٌ ٧٤  رقوادة انً نُص طبقا انكهٛة لٔكٛ ٛعٌٛ

 انجاًعة ًٌ بقرار انًعٓد أٔ انكهٛة ساتذة أ بٌٛ ًٌ لانٔكٛ تعٌٛٛ ٛكٌٔاٌ   عهممممممٗ ْمممممماًُ األخٛرة

 . ٔاحدة ًرة نهتجدٛد قابهة سُٔات ثالث نًدة ٔذنك ، د انعًٛ ترشٛح عهٗ َاءاب

 ية :انوظيف انًهاو

 نشئٌٔ انكهٛة لٔكٛ ٛتٔنٗ 1٩٧٢ َممممممةنس ٤٩ َممممممٌٕنهقا انتُفٛذٛة انالئحة ًٌ ٣٥دة انًا نُص طبقا

 : عًٛدان إشراف تحت انتانٛة انًٓاو انبٛئة ٔتًُٛة انًجتًع

 . ٚةانكه عًٛد ًٌ بتفٔٛض بانكهٛة انًٔجٔدة انخاص انطابع ذات انٔحدات عهٗ اإلشراف - 1

 استٛعاب فٙ انًجتًع أفراد كفاءة نرفع انالزًة انتدرٛبٛة ٔاندٔرات بانبراًج االْتًاو - ٢

 .  انحدٛثة انفُٛة ٔانتقُٛات انعهًٛة األسانٛب

 ٔانبٛئة بانًجتًع انًتعهقة انًشكالت لنح انالزًة انتطبٛقٛة ٔاندراسات بانبحٔث االْتًاو - ٣

 . ذنك عٌ انًسئٔنة انًختهفة ٔانٓٛئات نجٓات ا ًع باالشتراك

 . ٔانبٛئة انًجتًع خدًة بًٔضٔعات انخاصة انُدٔات ٔعقد تُظٛو  - ٤

 ( انخ....  ٚةطب – ٚةاجتًاع – إرشادٛةفة )انًخته انًجاالت فٗ انعهًٛة لانقٔاف تُفٛذ - ٥
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 . ئةانبٛ ٔتًُٛة انًجتًع خدًة ًجاالت فٗ انعهًٛة االستشارات تقدٛو -

 .ٍٚانخرٛج نشباب لعً فرص إٛجاد ُحٔ ئىاندا انسعٙ - ٧

 . لانعً بٛئة ٔتأًٌٛ انًُٓٛة ٔانصحة انسالًة نجُة لأعًا ًباشرة - ٨

 . انتدرٛب ٔٔحدة ٔانكٔارث األزًات ٔحدة لأعًا عهٗ اإلشراف - ٩

 : بها انقياو يًكٌ يةاضاف ًهاو

 انًجتًعٛة ٔانًشاركة انًجتًعٛة باالحتٛاجات انخاصة انبٛاُات قٔاعد عهٗ ٛشرف 

 ٔ انًجتًع خدًة لًجا فٗ انسُٔٛة ٔ اندٔرٛة انتقارٛر ٔإعداد انًعهًٔات إلسمممممممممممتخراج

 ئةانبٛ تًُٛة

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات لأعًا فٙ انًشاركة 

 انبٛاُات قاعدة عهٗ انًجتًعٛة بانًشاركات انخاصة انبٛاُات لادخا عهٗ اإلشراف 

 . ْأتحدٛث بانجاًعة

  ْابتُفٛذ نكهٛة ا تقٔو انتٙ تدرٛبٛة اندٔرات حضٔر . 

 

 نقسىا يجهس ئيسس - 3

 : انٔظٛفة ًتطهبات

 أقدو بٌٛ ًٌ انقسو ًجهس رئٛس ٛعٌٛ: "  1٩٧٢ َةنس ٤٩ ٌ انقأُ ًٌ ٥٦ رقو انًادة نُص طبقا

 انًعٓد أٔ انكهٛة عًٛد رأٖ أخذ بعد انجاًعة رئٛس ًٌ بقرار تعُّٛٛ ٔٛكٌٔ انقسو فٗ أساتذة ثمممةثال

 ثالثة ًٌ لأق ٔجٔد حانة فٗ انحكو ْذا ٛسرٖ ٔال ، ٔاحدة ًرة هنتجدٛد قابهة سُٔات ثالث نًدة

 . ْىألقدً انقسو رئاسة تكٌٔاذا  أساتذة

 أٔ نهكهٛة ٔكٛال أٔ عًٛدا بتعُّٛٛ انقسو ًجهس رئاسة عٌ ًتُحٛا انقسو ًجهس رئٛس ٔٛعتبر

 .  األساتذة ًٌ غٛرِ ٔجد إذا ٔذنك ْدانًع
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 ، فّٛ انًساعدٌٛ األساتذة أقدو ًجهسّ رئٛس لبأعًا ٛقٔو ، ة األساذت ًٌ انقسو خهٔ حانة ٔفٗ

 تٔظٛف شئٌٔ فٗ انُظر عُد إال انًعٓد أٔ انكهٛة ًجهس حضٔر حق انٔصف بٓذا نّ ٔٛكٌٔ

 األساتذة

 ٔاإلدارٛة انعهًٛة انشئٌٔ عهٗ انقسو رئٛس ٛشرف االئحممممممة ذات يممممممٍ  ٤٢انًممممممادة  نُص طبقا ٔ

 ألحكاو ٔفقا انقسو ًٔجهس انكهٛةنممممممممس ًج ٛرسًٓا انتٙ انسٛاسات حدٔد فٗ انقسو فٗ ٚممممممممةٔانًان

 : انتانٛة انًٓاو خاصة بصفة ٔٛتٔنٗ بٓا لانًعًٔ ٔانقرارات انقٔاٌُٛ

 ْٛئة أعضاء عهٗ األخرٖ انجاًعٛة لٔاألعًا ٔاندرٔس انًحاضرات تٔزٛع اقتراح.   1

 انقسو ًجهس عهٗ نهعرض ٔذنك انقسو فٗ بانتدرٛس ٍٚانقائً انتدرٛس

 انقسو ًجهس عهٗ نهعرض نهقسو بانُسبة انكهٛة خارج ًٌ نهتدرٛس انُدب ًقترحات إعداد.   ٢

 انقسو ًجهس عهٗ نهعرض بانقسو ٔانبحٔث انعهٛا اندراسة خطة اقتراح.   ٣

 صةٛخ فًٛا ٔذنك ٔانكهٛة انقسو ًجهس ٔسٛاسة قرارات تُفٛذ ًتابعة.   ٤

 . أعًانٓو ًٔراقبة انقسو فٗ انعاًهٌٛ عهٗ شراف اال.   ٥

 لانعً سٛر بحسٌ انًساس شأُّ ًٌ ًا لك عهٗ انكهٛة عًدٛ ٔإبالغ انقسو لداخ انُظاو حفظ.   ٦

  سىبانق

 هٛةأانً ٔاإلدارٛة ٔانتعهًٛٛة انعهًٛة انقسو شئٌٔ عٌ جاًعٙ عاو لك ُٓاٛة فٙ تقرٛر إعداد.   ٧

 اندراسة ٔشئٌٔ بّ لانعً أداء ًٔستٖٔ انقسو فٗ انُشاط ألٔجّ رضا ع انتقرٛر ْذا يممممممممممٍٔٛتض

 ئًةانًال لبانحهٔ انًقترحات ٔعرض انتُفٛذ اعترضت انتٙ ت انعقاب ٔبٛاٌ ُٔتائجٓاات ٔاالًتحاُ

 . ٚةانكه ًجهس عهٗ نعرضّ تٔطئة انقسو ًجهس عهٗ انتقرٛر ْذا عض ب ٔ

 لانًسائ ُظر عُد انقسو ًجهس ُظر ٔجٓة انكهٛة نًجهس انقسو ًجهس رئٛس ٛبٌٛ.   ٨

 . ٚةانكه ًجهس عهٗ بشأُّ انًعرٔضة
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 : بها انقياو يًكٌ يةإضاف ًهاو

 إعداد ٔ انًعهًٔات الستخراج انًطهٔبة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد هٗ ع ٛشرف 

 . انقسو ُشاط عٌ ٔانسُٔٛة اندٔرٛة انتقارٛر

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

 االنكترُٔٛة انُظو ٔ انبٛاُات قٔاعد عهٗ بانقسو انخاصة انبٛاُات لإدخا ًتابعة 

 .عٛةبانجاً

  ْابتُفٛذ انكهٛة تقٔو انتٙ ٔ انتدرٛبٛة ٔراتاند فٙ انًشاركة 

 

 ثاَيا إختصاصات انوظائف االكاديًية

 يسسنتذا يئةِ ءعضاأ 

 األساتزة 

 يتطهبات انٕظٛفة

  ٦٦ انًادة حكو ًراعاة ًع 1٩٧٢ نسُة ٤٩ انقأٌُ ًٌ ٧1انًادة  نُص طبقا األساتذة تعٌٛٛ ٛتو

 : أتٗٛ ًا ستاذا أ ٛعٌٛ فًٌٛ ٛشترط حٛث

 اًعاتـمممم انجاحممممدٖ فٗ لاألق عهٗ سُٔات خًس ًدة عديسمممما أستاذ ٔظٛفة لشغ قد ٛكٌٔ أٌ.   1

 عهٗ حصٔنّ عهٗ ًضت قد ٛكٌٔ أٌ أٔ طبقتٓا ًٌ عهًٙ ًعٓد فٗ أٔ انقأٌُ نٓذا انخاضعة

 عهٗ سُة عشر ثًاُٙ ًضٗ قد ٛكٌٔ أٌ بشرط لاألق عهٗ سُٔات عشر ًدة اندكتٔراِ درجة

 تهك عٌ الٌـمممممم اإلع رتقممممممر إذا ٔذنك ٛعادنٓا ًا أٔ انهٛساُس ٔأ انبكانٔرٛٔس درجة  عهممممممٗ لاألق

 . إقهًٛٛة أخرٖ جاًعة فٗ انٔظٛفة

 لأعًا راءـ بإج أٔ ُٔشرْا ًبتكرة بحٔث بإجراء ًساعد أستاذ ْٔٔ ًدتّ فٗ قاو قد ٛكٌٔ أٌ.   ٢

 . ٚةاألستاذ ًركز لنشغ تؤْهّ ًًتازة إُشائٛة

 ْٛئة اءـممممممممممم أعض بٔاجبات ًساعدا أستاذا تعُّٛٛ ًُذٔسمممممممممممهٕ ّ  عًهّ فٗ ًهتزًا ٛكٌٔ أٌ.   ٣

 .انتدرٛس

 . ٚةانكه فٙ اإلجتًاعٗ ُٔشاطّ انعهًٙ إُتاجّ تعُّٛٛ عُد االعتبار فٙ ٛؤخذ أٌ.   ٤

 .عةانسً حسٌ انسٛرة ًحًٔد ٛكٌٔ أٌ.   ٥
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 تهك خارج يممٍ أساتذة تعٌٛٛ استثُاءا ٦٦ ةدانًا حكو ًراعاة ًع  ثاُٛا  ٧1دة انًا أجازت ٔقد.   ٦

 اتانجاًع

 . ًعُٛة شرٔط تٔافر عُد

 يهاو انوظيفة :

 . انعًهٛة ٔانتًرُٛات ٔانًحاضرات باندرٔس نهقٛاو انتفرغ.   1

 . ِرانًبتك ٔاندراسات انبحٔث بإجراء ٔانفٌُٔ ٔاٜداب انعهٔو تقدو فٙ انًساًْة.   ٢

 . اجعٔانًر بانكتب ٔتزٔٛدْا ٔانًكتبات لانًعاً عهٗ األشراف.   ٣

 . انطالب ُفٔس فٙ بثٓا عهٗ لٔانعً األصٛهة انجاًعٛة ٔانقٛو ٛد بانتقان انتًسك.   ٤

 . ٔانرٛاضٛة ٔانثقافٛة االجتًاعٛة شئُٔٓو ٔرعاٛة بانطالب انًباشر لاالتصا ٔتدعٛو ترسٛخ.   ٥

 تقرٛرا انكهٛة عًٛد إنٗ ٔتقدٛو لٔانًعاً ٔانًحاضرات اندرٔس قاعات لداخ انُظاو حفظ.   ٦

 نحفظّ إجراءات ًٌ اتخذ ًٔا بانُظاو لاإلخال شأُّ ًٌ حادث  م عٌ

 إنٗ انجارٛة ٔانبحٔث ُٔشرْا أجراْا انتٙ ٔانبحٔث انعهًٙ ُشاطّ عٌ ًا سُٔٛ تقرٛرا تقدٛو .٧

 . انقسو ًجهس عهٗ نهعرض انًختص انقسو ًجهس رئٛس

 . عضٕا فٛٓا ٛكٌٔ انتٙ ٔانهجاٌ انًجانس لأعًا فٗ انًشاركة.   ٨

 . هكهٛةا ٔا نهقسو انعهًٛة انًؤتًرات لأعًا فٗ انًشاركة.   ٩

 .نٗانًح انًجتًع ٔتطٔٛر تًُٛة فٗ انًشاركة.  11

 : بها انقياو يًكٌ إضافة ًهاو

 االنكترُٔٛة انُظو عهٗ انٔظٛفٙ ٔ انعهًٗ بانُشاط انخاصة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد 

 . عةبانجاً

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

 بانكهٛة انصٛفٙ انتدرٛب لأعًا فٙ انًشاركة . 

 انتدرٛبٛة اندٔرات ٔرحض . 
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 ٌاالساتزة انًساعذو 

 انًتطهبات انوظيفية

 :تٗٛأ ًا  1٩٧٢نسُة ٤٩ انقأٌُ ًٌ ٦٩ رقو انًادة نُص طبقا ًساعدا أستاذا ٛعٌٛ فًٌٛ ٛشترط

 ًٌ أٔ انًصرٛة انجاًعات إحدٖ ًٌ ٛعادنٓا ًا أٔ اندكتٔراِ ةـممم درج عهٗ حاصمممال ٛكٌٔ أٌ.   1

 ةـمممممممممم درج عهٗ انخارج فٗ أٔ ًصر فٗ بّ ًعترف عهًٙ ًعٓد ٔ أ عهًٛة ْٛئة أٔ أخرٖ جاًعة

 بٓا لانًعًٔ ٔانهٔائح انقٔاٌُٛ أحكاو ًراعاة ًع نذنك ًعادنة نهجاًعات األعهٗجهمممممممس انً ٛعتبرْا

 . انٔظٛفة لنشغ ٛؤْهّ تخصص فٗ ٔذنك

 انخاضعة يعممماتانجا إحدٖ فٗ لاألق عهٗ سُٔات خًس ًدة ًدرس ٔظٛفة لشغ قد ٛكٌٔ أٌ.   ٢

 لؤْـممممممممممم انً عهٗ حصٔنّ عهٗ ًضٗ قد ٛكٌٔ أٌ أٔ طبقتٓا ًٌ عهًٙ ًعٓد فٗ أٔ انقأٌُ ا نٓذ

 قد ٚكممٌٕ أٌ بشرط لاألق عهٗ سُٔات خًس ًدة انقأٌُ ْذا ًٌ ٦٦ فممٗ انًممادة عهّٛ انًُصٔص

 ًا أٔ انهٛساُس أٔ انبكانٔرٛٔس درجة عهٗ حصٔنّ عهٗ لاألق عهٗ سُة عشرة ثالث ًضٗ

 إقهًٛٛة أخرٖ جاًعة فٗ انٔظٛفة تهك عٌ اإلعالٌ تقرر إذا ٔذنك ٛعادنٓا

 لأعًا بإجراء أٔ ُٔشرْا ًبتكرة بحٔث بإجراء ًدرس ْٔٔ ًدتّ فٗ قاو قد ٛكٌٔ أٌ.   ٣

 ازةًًت إُشائٛة

 ًٔحسُا انتدرٛس ْٛئة أعضاء بٔاجبات ًدرسا تعُّٛٛ ًُذ ًٔسهكّ عًهّ فٗ ًهتزًا ٛكٌٔ أٌ.   ٤

 أدائٓا

 ة انسًع حسٌ انسٛرة ًحًٔد ٛكٌٔ أٌ.   ٥

 ٚةانكه فٙ اإلجتًاعٗ ُٔشاطّ انعهًٙ إُتاجّ تعُّٛٛ عُد االعتبار فٙ ٛؤخذ أٌ.   ٦

 انًهاو انوظيفية

 . انعًهٛة ٔانتًرُٛات ٔانًحاضرات باندرٔس نهقٛاو انتفرغ.   1

 . رةانًبتك ٔاندراسات انبحٔث بإجراء ٔانفٌُٔ ٔاٜداب انعهٔو تقدو فٙ انًساًْة.   ٢

 . اجعٔانًر بانكتب دْا ٔتزٔٛ ٔانًكتبات لانًعاً عهٗ اإلشراف.   ٣

 . انطالب ُفٔس فٙ بثٓا عهٗ لٔانعً األصٛهة انجاًعٛة ٔانقٛو بانتقانٛد انتًسك.   ٤
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 . ٔانرٛاضٛة ٔانثقافٛة االجتًاعٛة شئُٔٓو ٔرعاٛة بانطالب انًباشر لاالتصا ٔتدعٛو ترسٛخ.   ٥

 تقرٚممممممممممرا انكهٛة عًٛد إنٗ ٔتقدٛو لٔانًعاً ٔانًحاضرات اندرٔس قاعات لداخ انُظاو حفظ.   ٦

 . نحفظّ إجراءات ًٌ اتخذ ًٔا بانُظاو لاإلخال شأُّ ًٌ حادث  م عٌ

 إنٗ انجارٛة ٔانبحٔث ُٔشرْا أجراْا انتٙ ٔانبحٔث انعهًٙ ُشاطّ عٌ ًا سُٔٛ تقرٛرا تقدٛو.   ٧

 . انقسو ًجهس عهٗ نهعرض انًختص انقسو ًجهسٚس رئ

 . ٔا فٛٓاعض ٛكٌٔ انتٙ ٔانهجاٌ انًجانس لأعًا فٗ انًشاركة.   ٨

 . ٔنهكهٛة نهقسو انعهًٛة انًؤتًرات لأعًا فٗ ار ةانًش.   ٩

 نٗانًح انًجتًع ٔتطٔٛر تًُٛة فٗ انًشاركة.  11

 : بٓا انقٛاو ًٛكٌٚة إضاف ًٓاو

 انُظو عهٗ انٔظٛفٙ ٔ انعهًٙ انُشاط عٌ انًطهٔبة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد 

 . عٛةبانجاً االنكترُٔٛة

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

 بانكهٛة انصٛفٙ انتدرٛب لأعًا فٙ كة ارانًش . 

 انتدرٛبٛة اندٔرات حضٔر . 

 

  ٌانًذسسو 

 

 : ٚأتٗ ًا 1٩٧٢ نسُة  ٤٩ انقأٌُ ًٌ ٧٦ نرقى انًادة نُص طبقا يدرسا ٛعٌٛ فًٌٛ ٛشترط

 ًٌ أٔ انًصرٛة اًعاتـم انج  احمدٖ ًٌ ٛعادنٓا ًا أٔ اندكتٔراِ درجة عهٗ حاصال ٛكٌٔ أٌ.   1

 درجة عهٗ انخارج فٗ أٔ ًصر فٗ بّ ًعترف عهًٙ ًعٓد أٔ عهًٛة ْٛئة أٔ أخرٖ جاًعة

 بٓا لانًعًٔ ٔانهٔائح انقٔاٌُٛ أحكاو ًراعاة ًع نذنك ًعادنة نهجاًعات األعهٗجهمممممممس انً ٛعتبرْا

 ةانٔظٛ لنشغ ٛؤْهّ تخصص فٗ ٔذنك

 أٔ انبكانٔرٛٔس درجة عهٗ حصٔنّ عهٗ لاألق عهمممممممممممممممممممٗ  سُٔات ست ًضت قد تكٌٔ أٌ .٢.

 . ٛعادنٓا يا أٔ انهٛساُس
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 انقأٌُ نٓذا انخاضعة انجاًعات إحدٖ فٗ انًعٛدٌٛ أٔ انًساعدٌٛ انًدرسٌٛ ًٌ كاٌ إذا.   ٣

 - ًساعاد ًدرسا أٔ ًعٛدا تعُّٛٛ ًُذ - ٔيسمممممممممممممممممهكّ عًهّ فٗ ًهتزًا ٛكٌٔ أٌ تقدو عًا فٛشترط

 . ا أداؤْ ًٔحسُا بٔاجباتّ

 . عةانسً حسٌ انسٛرة ًحًٔد ٛكٌٔ أٌ.   ٤

 انًهاو انوظيفية

 . انعًهٛة ٔانتًرُٛات ٔانًحاضرات باندرٔس نهقٛاو انتفرغ.   1

 . رةانًبتك ٔاندراسات انبحٔث بإجراء ٔانفٌُٔ ٔاٜداب انعهٔو تقدو فٙ انًساًْة.   ٢

 . اجعٔانًر بانكتب ٔتزٔٛدْا ٔانًكتبات لانًعاً عهٗ اإلشراف.   ٣

 . انطالب ُفٔس فٙ بثٓا عهٗ لٔانعً األصٛهة انجاًعٛة ٔانقٛو بانتقانٛد انتًسك.   ٤

 . ٔانرٛاضٛة ٔانثقافٛة االجتًاعٛة شئُٔٓو ٔرعاٛة بانطالب انًباشر لاالتصا ٔتدعٛو ترسٛخ.   ٥

 تقرٛرا انكهٛة عًٛد إنٗ ٔتقدٛو لٔانًعاً ٔانًحاضرات اندرٔس قاعات لداخ انُظاو حفظ.   ٦

 . نحفظّ إجراءات ًٌ اتخذ ًٔا بانُظاو لاإلخال شأُّ ًٌ حادث  م عٌ

 إنٗ انجارٛة ٔانبحٔث ُٔشرْا أجراْا انتٙ ٔانبحٔث انعهًٙ ُشاطّ عٌ ًا سُٔٛ تقرٛرا تقدٛو.   ٧

 . انقسو ًجهس عهٗ نهعرض انًختص انقسو ًجهسٚس رئ

 . ٔا فٛٓاعض ٛكٌٔ انتٙ ٔانهجاٌ انًجانس لأعًا فٗ انًشاركة.   ٨

 .نٛةٔنهك نهقسو انعهًٛة انًؤتًرات لأعًا فٗ انًشاركة.   ٩

 . حهٗانً انًجتًع ٔتطٔٛر تًُٛة فٗ انًشاركة.  11

 : بٓا انقٛاو ًٛكٌ ٚةإضاف ًٓاو

 انُظو عهٗ انٔظٛفٙ ٔ انعهًٙ انُشاط عٌ انًطهٔبة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد 

 .عةبانجاً االنكترُٔٙ

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

 بانكهٛة انصٛفٙ انتدرٛب لأعًا فٙ انًشاركة . 

  ٔانتدرٛبٛة اندٔرات ر حض 
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 ٌانًذسسوٌ انًساعذو 

 يتطهبات تعٍٛٛ انًدرسٌٕ انًساعدٌٔ يٍ داخم انجايعة

 اةًراع ًع 1٩٧٢َة نس ٤٩ انقأٌُ ًٌ 1٣٩ دةانًا نُص طبقا انًساعدٌٛ انًدرسٌٛ تعٌٛٛ ٛتو

 انًاجستٛر درجة عهٗ حاصال كٌٔ ٛ أٌ ًساعدا ًدرسا ٛعٌٛ فًٌٛ فٛشترط 1٣٥ ادةانً حكو

 . اداءْا ًٔحسُا بٔاجباتّ ًعٛدا تعُّٛٛ ًُذ ًٔسهكّ عًهّ فٗ ًهتزًا ٛكٌٔ ٔأٌ

 انًهاو انوظيفية :

 لخال ًٌ بٓا ٛكهف انتٙ لاألعًا ًٌ ٔغٛرْا عًهٛة ٔدرٔس تًرُٛات ًٌ بّ ٛكهف بًا انقٛاو.   1

 . نٓا انتابع انقسو

 . انًاجستٛر درجة عهٗ لنهحصٔ انعهًٙ ٔانبحث اندراسة فٙ انجٓد لبذ.   ٢

 . ٔنهكهٛة نّ انتابع نهقسو انعهًٛة انًؤتًرات لأعًا فٙ انًشاركة.   ٣

 . عةبانجاً انتدرٛس ْٛئة أعضاء قدرات تًُٛة دٔرات تهقٗ.   ٤

 : بٓا انقٛاو ًٛكٌ ٚةإضاف ًٓاو

 االنكترُٔٛة انمممممممممُظى عهٗ ٔانٔظٛفٙ انعهًٙ انُشاط عٌ انًطهٔبة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد? 

 .عٛةبانجاً

 بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

 بانكهٛة انصٛفٙ انتدرٛب لأعًا فٙ انًشاركة . 

 انتدرٛبٛة اندٔرات حضٔر 

 

 يتطهبات تعييٍ انًعيذيٍ

 بقرار انًساعدٌٔ ٔانًدرسٌٔ انًعٛدٌٔ ٛع1٩٧٢ٌَٛة نس ٤٩ انقأٌُ ًٌ 1٣٣انًادة  نُص طبقا

 ٔٛكٌٔ انًختص انقسو ًجهس رأٖ أخذ بعد انكهٛة ًجهس طهب عهٗ بُاء انجاًعة رئٛس ًٌ

 ًدرسا أٔ ًعٛدا ٚمممممممٍٛع فًٌٛ ٛشترط 1٣٥انًمممممممادة  نُص ٔطبقا انقررا صدٔر تارٛخ ًٌ انتعٌٛٛ

 عة انسً حسٌ انسٛرة ًحًٔد ٛكٌٔ أٌ ًساعدا
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 تعييٍ انًعيذيٍ بانتكهيف:

 ٍٚانًادت حكو ًراعاة ًع 1٩٧٢نسُة  ٤٩ انقأٌُ ًٌ 1٣٧انًادة  بانتكهٛف انًعٛدٌٛ تعٌٛٛ ٛحكو

ٚة انكه خرٛجٙ بٌٛ ًٌ انتكهٛف طرٛق عٌ انًعٛدٌٔ ٛعٌٛ أٌ فٛجٔز انقأٌُ ْذا ًٌ 1٣٥ ٔ 1٣٣

 درجة فٗ انعاو انتقدٛر ًٌ لك فٗ لاألق عهٗ جدا جٛد تقدٛر عهٗ انحاصهٌٛ األخٛرتٌٛ انسُتٌٛ فٗ

 فٗ أعهٗ ْٔ نًٌ األفضهٛة ٔتعطٗ ًقآًا ٛقٔو ًا أٔ انتخصص ًادة تقدٛر ٔفٗ انبكانٔرٛٔس

 . انقأٌُ ْذا يٍ 1٣٦انًادة  فٗ انًقررة انًفاضهة ضٔابط ًراعاة ًع اندرجات ًجًٔع

 انًهاو انوظيفية

 لخال ًٌ بٓا ٛكهف انتٗ لاألعًا ًٌ ٔغٛرْا عًهٛة ٔدرٔس تًرُٛات ًٌ بّ ٛكهف بًا انقٛاو.   1

 بع نّانتا انقسو

 . انًاجستٛر درجة عهٗ لنهحصٔ انعهًٙ ٔانبحث اندراسة فٙ انجٓد لبذ.   ٢

 . ٔنهكهٛة نّ انتابع نهقسو انعهًٛة انًؤتًرات لأعًا فٙ انًشاركة.   ٣

 .عةبانجاً انتدرٛس ْٛئة أعضاء قدرات تًُٛة دٔرات ٔانتدرٛب انتدرٛس لأصٔ قٗته.  ٤

 : بٓا انقٛاو ًٛكٌإضافة  ًٓاو

 انُظو عهٗ ٔانٔظٛفٙ انعهًٙ انُشاط عٌ انًطهٔبة انبٛاُات ٔ اإلحصائٛات إعداد 

 . عةبانجاً االنكترُٔٛة

  بانكهٛة انتطٔٛر ًشرٔعات فٙ انًشاركة . 

  بانكهٛة انصٛفٙ تدرٛب نا لأعًا فٙ انًشاركة . 

 انتدرٛبٛة اندٔرات حضٔر 
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 انًجهس انتُفيزى نوحذة ضًاٌ انجودِ وتقييى االداء

 يذيش انوحذة .1

 انٕظٛفة يتطهبات

 بانكهٛة تدرٛس ْٛئة عضٔ ٛكٌٔ ٌ أ - 1

 دةانجٔ ضًاٌ ٔحدة عضاء أ بٌٛ ًٌ اٖ سابقة خبرات ندّٛ ٛكٌٔ ٌ أ - ٢

 حدةنهٔ ًدٛرا تعُٛٛة عُد بانكهٛة دار٘ إ صبًُ لٛشغ ال  - ٣

 انتعهٛو جٔدة نضًاٌ انقًٔٛة انٓٛئة ًٌ تدرٛبٛة دٔرات فٙ شارك قد ٛكٌٔ أٌ  - ٤

 انجاًعٙ انتعهٛو فٙ انجٔدة إدارة ُظو تطبٛق ٔكٛفٛة يادٔاالعت

 ٔاالُترُت انحاسبات لٔتشً انًعهًٔات تكُٔنٔجٛا ًٓارات ندّٛ ٛكٌٔ أٌ  - ٥

 .نفةانًخت انجاْزةسب انحا ٔبراًج

 ْٛئة ٔأعضاء ،ٚةانكه إدارة ًع ٔتفٓو بكٛاسة لانتعاً عهٗ قادرة خصٛةبش ٛتًٛز  - ٦

 . انتعهًٛٛة بانًؤسسة انًستٔٛات جًٛع عهٗ انعاًهٌٛ انًٔظفٌٛ ، انطالب انتدرٛس

 ًع ٛتفق بًا انٔحدة أْداف نتحقٛق انًطهٔبة انعاًة انسٛاسة ٔضع عهٗ قادر  - ٧

 عةبانجاً انجٔدة ضًاٌ ًركز ٔأْداف سٛاسة

 بانُزاْة ٛشٓد انعهًٛة ٔاألُشطة األبحاث فٙ بّ ًعترف لسج نّ ٌٔٛك أٌ  - ٨

 ٔاالنتزو

 دةانجٛ انخارجٛة ٔعالقتّ نهكهٛة انجٛد لانتًثٛ عهٗ انقدرة  - ٩

 حتكا ةٔا نهجاًعات األعهٗ نهًجهس انتُفٛذٛة ٔانهٔائح انًُظًة بانقٔاٌُٛ اإلنًاو - 11

 ةبانكهٛ اإلدارٛة لباإلعًا
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 أْداف ًع ٛتفق بًا انٔحدة أْداف نتحقٛق بانٔحدة لانعً خطة تُفٛذ بعة ًتا  - 1

 . عةبانجاًة انجٔ ضًاٌ ًركز

 ْٛئة أعضاء ٔاختٛار انجٔدة ضًاٌ نٔحدة ٔانتُظًٛٙ االدارٖ لانٓٛك لتشكٛ  - ٢

 .دةانجٔ ضًاٌ لًجا فٙ رةانخب ذٖٔ انتدرٛس

 .دةانٔح بأعضاء اندٔر٘ االجتًاع  - ٣

 . انٕحدةب لانعً خطط إعداد  - ٤

 . بانٔحدةانعاًهٌ  عهٗ ٔاالدارٖ انفُٙ اإلشرفا  - ٥

 . دةنٔحا لًٔشاك ٔاُجازات أُشطة عٍ سُٔٛة ربع ٚرتقار إعداد  - ٦

 ٔحدة ًٔقترحات ٔاُجازات أُشطة نعرض انكهٛة ًجهس جهسات حضٔر  - ٧

 . دةانجٔ ًعاٛٛر ارأط فٙ انجٔدة ضًاٌ

 .  دةنهٔح تقهٛدٛة ٔغٛر ًتجددة لتًٔٛ ًصادر قتراح ا - ٨

 ٚةانكه عًٛد إنٗ ٔرفعٓا بانٔحدة نهعاًهٌ ٔانحٔافز انًكافآت صرف ح اقترا  - ٩

 رةاإلدا ًجهس فٛٓا ٛفٔضّ انتٙ األخرٖ االختصاصات - 11

 انغٛر أًاو انٔحدة لتًثٛ - 11

 َائب يذيش انوحذة  .2

 انٕظٛفة يتطهبات

 بانكهٛة تدرٛس ْٛئة عضٔ ٛكٌٔ أٌ  - 1

 دةانجٔ ضًاٌ ٔحدة أعضاء بٌٛ ًٌ ٛكٌٔ أٌ  - ٢

 دةنهٔح ًدٛرا ّ تعُٛٛ عُد بانكهٛة أدارٖ ًُصب غمٛش ال أ - ٣

 انجاًعٙ بانتعهٛو انجٔدة ٔضًاٌ انتطٔٛر لًجا فٙ رةخب ندّٛ تكٌٔ أٌ  - ٤
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 ٔأعضاء ؛ انكهٛة إدارة ًع ٔتفٓو بكٛاسة لانتعاً عهٗ قادرة بشخصٛة ٛتًٛز  - ٥

 بانًؤسسة انًستٔٛات جًٛع عهٗ انعاًهٌٛ انًٔظفٌٛ ؛ انطالب؛ انتدرٛس ْٛئة

 .  انتعهًٛٛة

 . اؤاالنتز بانُزاْة انٔظٛفٙ سجهّ ٛشٓد أٌ  - ٦

 انتفٔٛض حانة فٙ انجٛدة انخارجٛة ٔعالقتّ نهكهٛة انجٛد لانتًثٛ عهٗ انقدرة  - ٧

 ٔاحتكاكّ نهجاًعات األعهٗ نهًجهس انتُفٛذٛة ٔانهٔائح انًُظًة بانقٔاٌُٛ اإلنًاو  - ٨

 ةبانكهٛ اإلدارٛة لباإلعًا

 

 انًهاو انوظيفية

 دةانٔح ًدٛر ًٌ بٓا ٛفٔض ٙ انت لباإلعًا انقٛاو  - 1

 غٛابة حانة فٙ انٔحدة ًدٛر لبأعًا انقٛاو  - ٢

 أييٍ انوحذة  .3

 انٕظٛفة يتطهبات

 تدرٛس ْٛئة عضٔ ٛكٌٔ أٌ  - 1

 دةانجٔ ضًاٌ ٔحدة أعضاء بٌٛ ًٌ ٛكٌٔ أٌ  - ٢

 دٚةقٛا بشخصٛة ٛتًتع ٌأ  - ٣

 دة انجٔ شئٌٔ إدارة فٙ انًتخصصة اندٔرات بعض عهٗ اصالح ٛكٌٔ أٌ  - ٤

 انًهاو انوظيفية :

 . حدةانٔ ًدٛر لعًا انٛة يٍ ٛسُد بًا انقٛاو  - 1

 . دةانٔح لعًا أ لتسجٛ  - ٢
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 . نس انٕحدةًج أًاُة  - ٣

 دةانٔح بشئٌٔ انخاصة انقرارات إعداد  - ٤

 

 : سئيس انًكتب انفُي بانوحذة .4

 انٕظٛفة يتطهبات

 بانكهٛة تدرٛس ْٛئة عضٔ ٛكٌٔ ٌ أ - 1

 انجٕدة ادارة لًجا فٙ انكافٛة انخبرة ٌٔ ندّٚٛك ٌ أ - ٢

 لانعً نًجًٔعات ٔانفُٙ انًعُٔ٘ اندعو بتقدٛو ٛتسو ٌ أ - ٣

 انًهاو انوظيفية

  بانٔحدة نسانًج عضاء أ بٓا ٛتقدو انتٙ االستشارات لخال ًٌ انفُٙ اندعو تقدٛو  - 1

 . نٔحدة ا جتًاعات ا ٔرحض  - ٢

 سئيس قسى انًعاييش االكاديًية وانبشايج انتعهيًية .5

 انٕظٛفة يتطهبات

 انتعهٛو ٔتطٔٛر انجٔدة لبإعًا ًٓتًا ٌٔٛك ٌ أ - 1

 دةانجٔ عٌ ًختهفة تدرٛبٛة دٔرات فٙ شارك قد ٛكٌٔ ٌ أ - ٢

 بانكهٛة إدارٛا ًُصبا لٛشغ ال أ ضمٛف  - ٣

 بًا انٔحدة ْداف أ ٚقنتحق انًطهٔبة انعاًة انسٛاسة ٔضع عهٗ قادرا ٛكٌٔ أٌ  - ٤

 عةبانجاً انجٔدة ضًاٌ ًركز ٔأْداف سٛاسة ًع ٛتفق

 . اؤاالنتز بانُزاْة ٔظٛفٙال سجهّ ٛشٓد أٌ  - ٥

 بانكهٛة انتدرٛس ْٛئة عضاء أ يٍ عضٔا ٛكٌٔ ٌ أ - ٦
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 انًهاو انوظيفية

 األكادًٛٛة انًعاٛٛر عهٗ ًٔطابقتٓا بانكهٛة انتعهًٛٛة انبراًج ابعة ٔيراجعةًت  - 1

 تبُتٓا انكهٛة انتٙ انقًٔٛة انقٛاسٛة

 انتٗ األكادًٛٛةانًعاٛر ٔتطبٛق بتعرٛف ٛقٔو تعهًٛٗ برُاًج لك اٌ ًٌ انتأكد  - ٢

 انكهة رسانةيع  ٛتًاشٗ بًا ٛتبعٓا

 . جدٛدة تعهًٛٛة براًج ٔتصًٛو ْٛكهة عُد األكادًٛٛة انًعاٛٛر ًراعاة  - ٣

 ًع انبراًج تٔافق ًٌ نهتأكد ٔانخارجٛة انداخهٛة انًراجعة ٔتٔثٛق ًتابعة  - ٤

 . األكادًٛٛة انًعاٛٛر

 ٚةاندراس ٔانًقررات بانكهٛة انًختهفة انتعهًٛٛة انبراًج تٔصٛف ًتابعة  - ٥

 تقرٛر ٔعداد اندراسٛة انًقررات ٔ انتعهًٛٛة انبراًج نتقارٛر انسُٔٛة انًتابعة  -

 . ُٓائٙ

 بحٛث ًقرر لنك بًهف ٛحتفظ عهًٙ قسو لك أٌ ًٌ نهتأكد ارشادٖ بدٔر انقٛاو - ٧

 تقٛٛو ُتٛجة – سابقة سُٔات ًٌ اًتحاُّٛ ًُاذج – انًقرر تٔصٛف عهٗ ٛحتٖٔ

 . صهّ ذات أخرٖ ًعهًٔات اٖاح انُج ُسبة – ر انًكر انطالب

 


