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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ة ـــدمــقــــ م

في سبيل   لتنظيم العمل بالكليةوظيفي ألى مؤسسة خطوة أساسية التوصيف اليعتبر وضع 

؛ إذ ترتبط بها عمليات أخرى  للمؤسسة تحديد مخطط واضح للمهام والواجبات التي يقوم بها كل فرد 

قات بين األفراد في تلك المؤسسة، وتنظيم لين بها، وتنظيم العالمثل تقييم اآلداء، وتطوير قدرات العام

كما يساهم التوصيف الوظيفي في رسم الخطوط واالنتداب.  ،والنقل  ،التعيين :إدارية مثلعمليات 

بين كل وظيفة، وتوضيح التسلسل الهرمي للوظائف، واالستغالل األمثل للموارد البشرية.  الفاصلة

ويسبب  ،ي إلى حدوثتداخل في أداء المهام المختلفة بين الموظفينظيفف ويوصتعدم وجود ويؤدي 

والتهرب من تحمل المسؤولية اء األعباء على الموظفين اآلخرين، فرصة إللق مما يخلقدواجية االز

 .  بسبب عدم تحديدها نظاميا  

 

عند تعيين الموظفين لعدم  وضوح الرؤية كما يؤدي غياب التوصيف الوظيفي إلى عدم

مما  وهذا بالطبع يؤدي إلىتكرار تعيين أفراد غير مؤهلين  ،ظيفةعرفة الدقيقة الختصاصات كل والم

الكثير من المديرين ورؤساء  أن ذا فضال  عن . هبالمؤسسة تضخم في حجم الموارد البشريةيؤدي إلى 

ستطيع  وال ي ،المؤسسات قد يستغلون جهل الموظف بحدود مسؤولياته فيثقلون عليه بأعباء ال تخصه

 . وجود تحديد واضح لمهامه األصليةاالعتراض أو االمتناع لعدم 

رسم سياسات واضحة للموارد البشرية بالكلية، وتوظيف الموارد البشرية بما ومن أجل 

 -قامت كلية طب وجراحة الفم واألسنانيحقق التميز والكفاءة في اآلداء، وسرعة إنجاز المهام، 

لجميع العاملين بها توصيف وظيفي  جل إعداديا بتبني آلية محددة من أجامعة مصر للعلوم والتكنولوج

 في كافة األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية.يكون حاكما  حتى 

  كل وعالقات ومسؤوليات، وواجبات، مهام، على تحتوي وثيقة بأنهاالوظيفي الوصف بطاقةوتعرف 
  في االزدواجية وإزالة المسؤوليات، هذه بتحمل لشاغلها يسمح بشكل األخرى الوظائف مع وظيفة

 وانتظامه العمل، كفاءة رفع ضمان وبالتالي الوظائف، مختلف بين العالقات المهام،وتحديد
 

 على النحو التالى:  الوظيفى ويمكن إجمال فوائد الوصف
 .الوظيفي األداء مستوى رفع إلى يؤدي ماتنظيم  العمل داخل وحدات الكلية م  -1

 أوجه تحديد على يساعد مما  لجميع الفئات بها التدريبية االحتياجات تحديد من تمكين الكلية  -2

 وبالتالي لوظائفهم، المحدد بالوصف مقارنتها نتيجة حاليا الموجودين الموظفين قدرات  في  القصور

  الوصف مع لتتناسب قدراتهم؛ صقل في تساهم أن يمكن التييمكن قياس االحتياجات التدربية 

 .الوظيفي

  والمسئوليات، المهام، تكرار نتيجة والجهد العمل، في االزدواجية ظاهرة على ءالقضا  -3

 .جهة من ألكثر  المسندة والصالحيات

  البعض تهرب دون يحول الوظيفى  فالوصف العاملين، جميع على ةيالمحاسب مبدأ تطبيق  -4

 .الصالحياتاالختصاصات وو المسئوليات، وضوح عدم، بحجة المحاسبة مبدأ من

 بعض تخطي  ظاهرة على يقضيمما    محدد بشكل ة التواصل االفقى والرأسى كيفي توضيح -5

 تصالالبا  سواء األعمال بعض إلنجاز  يجرونها التي والمراجعات االتصاالت، في الموظفين

 .العكس أو األدنى المستوىأو   األعلى المستوىب
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 مختلف  بين العالقات وحوض عدم، بسبب المهماتنجازليل العقبات إلوتق العمل، تنفيذ سرعة -6

  تطبيق انعدام ظل في باستمرار، الموظفين ألكفأ المتأخرة األعمال إنجاز وإسناد الوظائف،

 .الوظيفي العمل في والعقاب الثواب، مبدأ

 حدود تداخل بسبب قدراتهم  كامل  استخدام في  الكفاءات ذوي تردد ظاهرة على القضاء  -7

 .الوظيفي الوصف لغياب أو والصالحية المسئولية،

 .وضوحا أكثر،ى يكون لك والوظيفي، التنظيمي، الهيكل تحديث في المساهمة   -8

 .واألنسب األكفأ، مبدأ  أساس على وتعيينهم الموظفين، اختيار نظم فعالية زيادة  -9

 .جميع العاملين بالكلية أداء تقييم في المساعدة  -10

 .بالكليةجميع العاملين  قبل من  فهمها  وسهولة العمل، إجراءات تبسيط  -11
 

  بهذه االضطالع الوظيفة لشاغل يسمح واضح بشكل الوظيفة وواجبات مسئوليات، تحديد -12

  المعنية الجهاتيساعد  كما عمله، نتائج على ومحاسبته أدائه، تقييم من يمكن وبالتالي المسئوليات،

 .وسهولة بيسر، مهامها تنفيذ على التوظيف إجراءات عن
 

 الوظائف حصر خالل من العاملة القوى من االحتياجات يطخطوت تحديد، في  المساعدة  -13

 يتمشى، بما  توفرها المطلوب باألخرى المتوفرة واإلدارية الفنية، الكفاءات ومقارنة الشاغرة،

 .الوظيفى توصيفال ودليل

 الوظيفة وصف عن، المتكاملة المعلومات منه يستقى كمرجع الموظفين قبل من استعماله  -14

 .قبليةوالمستالحالية،
 

 -:للكلية الوظيفى والوصف التوصيف دليل  وجود من ستفيدةالم لجهاتا

   الرئيس المباشرقيادى  الكلية وخاصة (1 ) 

 –)عضو هيئة تدريس  الجديد الموظف لتعريف الوظيفي الوصف المباشر الرئيس يستخدم -1

 سؤولياته،مو واجباته، أداء، على وتدريبه بعمله، خدمات معاونة –موظف  –هيئة معاونة 

 .ممكن وقت أقصر، فيوفعال    منتجا   عضوا   وجعله

 لحجم طبقا   متوزيعه  إعادة أو المرؤوسين على العمل توزيع المباشر الرئيس على يسهل -2

 .فعال   الموجودين العمالة  وعدد العمل،وظروفه،

 ضعوب المتاحة  البشرية والقدرات اإلمكانيات، استخدام تعظيم  على الوظيفي الوصف يساعد -3

 .وخبراته لقدراته، المناسب العمل موقع في  الموظف

 التقصير،  على محاسبتهم ثم ومن الموظفين، أداء لتقييم سليم معيار  الوظيفي الوصف -4

 .ومعنويا   ماديا ، وتحفيزهم

 .األهداف  وتحقيق العمل، تقدم مدى ورقابة لمتابعة، فعالة أداة الوظيفي الوصف عتبري -5

 

 للموظف بالنسبة (2) 

 كانت إذا ما وتقدير ومهامها، الوظيفة، معرفة  على الموظف يساعد للوظيفة التقدم عند -1

 .العمل بالكلية بطلب يتقدم أن قبل وذلك وقدراته، ،مؤهلة مع تتناسب

 للموظف  فعالة وسيلة الوظيفي، الوصف يعتبر بالعمل والتحاقه الموظف، تعيين عند  -2

  رؤسائه، على وكذلك العمل، يطةرخ على عمله موقع على وقت أقصر في للتعرف

 .وزمالئه ومرؤوسيه،

 بحيث  تفصيلي بشكل ومسؤولياته واجباته، لمعرفة، للموظف فعالة إدارة الوظيفي الوصف يعتبر  -3

 .العمل في  وتطوره تقدمه، ومدى تقصيره، أو بواجباته قيامه مدى تقييم من يتمكن
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  -4  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 البشرية  الموارد إلدارة(3) 

 المناسب الموظف بوضع توظيفهم ثم ومن للوظائف، للمتقدمين السليم لالختيار سبةانم أداة -1

 مؤهالت،   وواجباتهامع الوظيفة، متطلبات تطابق من بالتأكد وذلك المناسب، المكان في

 .المتقدم وخبرات

 .المطلوبة الكفاءات جذب من تمكن بصورة الوظائف عن لإلعالن وسيلة  -2

 الوظيفة وصف شروط استيفاء حسب والنقل الترقية، اراتر ق صحة لمراجعة مناسبة أداة -3
 

 للتدريب  بالنسبة (4) 

 فهو  للموظفين، التدريبية االحتياجات وتحديد لدراسة، هامة وسيلة الوظيفي، الوصف -1

 .الموظف وأداء ومؤهالت، قدرات، وبين الوظيفة، متطلبات بين الفروق يوضح

 وموادها،  التدريبية، البرامج محتوى  لتصميم سيةسااأل المراجع كأحد استخدامه يمكن  -2

 .ومناهجها

 التدريب لمبدأ تحقيقا   للغرفة الفعلية واالحتياجات التدريبية، الجهود بين الربط في يساعد  -3

 .باألهداف

 األداء،  ومستوى المهني، تخصصها في العاملين من المتجانسة المجموعات اختيار في يساهم -4

 .التدريبية الدورات في لالشتراك رةوالخب العلمي، والمؤهل

 

ة من أجل إرساء نظام كليال  تبعهاالتي تن هذا الدليل للتوصيف الوظيفي هي إحدى الخطوات 

 الستراتيجية.  ا التطوير المستمر وتحقيق أهدافها بما يضمن  ؛شامل يتضمن كافة أنشطتها
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 آلية إعداد التوصيف الوظيفي 

تح بأنه  الوظيفي  التوصيف  للواجبات  دييعرف  واضح  فرد  والمسئود مخطط  بها كل  يقوم  التى  ليات 

، كما فى معرفه مسئوليات كل موظف  ى أنه يساعد المتعاملين مع المؤسسةهميته فأ، وتكمن  للمؤسسة

ويحقق التوصيف الوظيفي مجموعة من  أساسية للتعيين، والنقل، واالنتداب داخل المؤسسة.  أنها أداة  

 كالتالي:   األهداف

إلى  مما يؤدي    ، وعالقته باألفراد القائمين بوظائف أخرى،ةل فرد في المؤسسمهام كد  تحدي 

 عدم تداخل االختصصات، وتقليل النزاع بين أفراد المؤسسة الواحدة. 

تجاهات التي يجب أن تتوافر لتحديد المعارف، والمهارات، واإل داةأيعتبر التوصيف الوظيفي  

ساعد المؤسسة في وضع الخطة التدريبية لها بجانب  ي  بكل فرد يشغل وظيفة معينة، وهو ما

 أدوات أخرى.  

 يعد التوصيف الوظيفي أداة أساسية لتقييم أداء العاملين بالمؤسسة.   

 مؤسسة. يساعد التوصيف الوظيفي في بناء، ومراجعة، وتعديل، وتطوير الهيكل التنظيمي لل  

 واالنتداب ل والنقالتعيين،أساسية في  أداهيعتبر التوصيف الوظيفي  

 : ومن أجل تحقيق تلك األهداف تبنت الكلية آلية محددة إلعداد وتفعيل التوصيف الوظيفي

 تشكيل فريق عمل ممثل لكل الفئات المعنية بالتوصيف الوظيفي داخل الكلية. 

 وحدة الجودة (  –الموارد البشريه -العليا) االدارة 

 لوظيفية بالكلية. ا مراجعة الهيكل التنظيمي للكلية، وتحديد المسميات 

 عقد لقاءات متعددة لتحديد البيانات المطلوب تجميعها ومصادر جمع البيانات 

 .على مصادر مختلفة لجمع البياناتباالعتماد إعداد مسودة أولية  

ا   بوسائل مختلف  مناقشة المسودة  )القيادات  ألولية مع مختلف األطراف المعنية وأخذ أرائهم 

 الجهاز اإلداري(.  –لتدريس ومعاونيهم ا أعضاء هيئة –األكاديمية 

 إجراء التعديالت المطلوبة في ضوء األداوت السابقة.  

 اعتماد التوصيف الوظيفي بمجلس الكلية. 

 ي بين كافة أفراد المؤسسة. اتخاذ االجراءت الالزمة لنشر التوصيف الوظيف  

 اعتماد آلية مراجعة التوصيف الوظيفي بالكلية.  
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 للكلية باالعتماد على مصدرين مختلفين لجمع البيانات هما:  لتوصيف الوظيفيا وقد تم إعداد

  1978لسنة    47بشأن تنظيم الجامعات، وقانون    1972لسنة    49قانون  وهي  :  وليهالمصادر اال .أ

وقانون   بالدولة،  المدنيين  العاملين  إلى    1981لسنة    139بشأن  باإلضافة  التعليم،  قانون  بشأن 

 معة مصر للعلوم والتكنولوجيا. جاالتوصيف الوظيفي ل

  .ب

األولية: .ت بالكلية  المصادر  األطراف  مختلف  من  جمعها  تم  استمارات عن    والتي  توزيع  طريق 

التوصيف الوظيفي على األطراف ذات العالقة من العاملين بالكلية الستيفائها، وقد تم مناقشتها  مع  

 تلك األطراف. 

 على البيانات التاليه  اءعمل إستمارات التوصيف الوظيفى بنوقد تم 

 المنصب: اسم الوظيفةمعلومات إدارية: ويحتوي هذه القسم علي معلومات أساسية تخص  .1

الهيكل اإلداري: ويشير هذا القسم إلي المنصب الذي يشغله الرئيس المباشر لشاغل هذه الوظيفة،   .2

 .  وأيضا يشير إلي المنصب/المناصب التي تتعامل مع الوظيفة

قسم بايجاز النتائج المنشودة من هذه الوظيفة/ المنصب بحيث  ة: ويوضح هذا اليفالغرض من الوظ .3

 الكلية. مع أهداف تتناسب 

المهام األساسية للوظيفة. وقد   .4 القسم بشئ من التفصيل  ويعرض هذا  مهام ومسؤوليات الوظيفة: 

ء  ب أدالوأس  دون التطرق إلى وذلك  نقاط على األقل،    هست  على صيف الوظيفة  روعي أن يحتوي تو

 الوظيفة. 

متطلبات االختيار والتعيين: ويعرض هذا القسم المؤهالت والخبرات المطلوبة التي يجب أن يتحلى  .5

 بها شاغل هذه الوظيفة أو المرشح لها. 

للجامعة عن طريق فريق االعداد ومجلس الكلية وفى وجود االمين العام  هذا وقد تم مناقشة هذة البيانات  

 .  س الكلية والجامعةجلوتم اعتمادها من م

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

13 
 

   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

ــة الكـــلية   ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  رؤيــ

كون منظومة تعليمية معتمدة هلا  ان ت –جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا –تتطلع كلية طب وجراحة الفم واالسنان 
 وليا فعال حمليا واقليميا ودانشطة حبثية وعالجية وجمتمعية متميزة مواكبة للتطورات العلمية احلديثة وهلا دور 

ـــلية ــــة الكـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  رسالــ
نان متميز  بتخريج طبيب اس –جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  –تلتزم كلية طب وجراحة الفم واالسنان 

علميا ومهنيا يليب متطلبات سوق العمل من خالل حتفيز منظومة حبثية علمية ومهنية وخدمة عالجية متطورة  
 اطار قيم اخالقية ليب متطلبات اجملتمع يفت
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التنظيمي  الهيكل  
 

 

واألسنان  الفم وجراحة  طب كلية  

والتكنولوجيا  للعلوم مصر جامعة  
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  بالكلية األكاديمية للقيادات   الوظيفي التوصيف  -أوال :

 طبقاً لقانون تنظيم الجامعات 

 الكلية   مجلس 

 لكلية د اعمي 

 يل الكلية لشئون التعليم والطالبكو 

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا   

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 الكلـــــــــــــية  مجـــلــــــــــــس -1

لكل من  يؤلف مجلس الكلية برئاسة العميد وعضوية وكالء الكلية الثالثة ورؤساء األقسام وممثل واحد   -

 ا كل سنة بترتيب أقدميتهم.  ساتذة المساعدين والمدرسين يتناوب عضويتهم دوري  ساتذة واألاأل

 سة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه يقوم أقدم الوكالء برئاسته نيابة عنه.  ئاتكون ر -

ن امعية ويكوأثناء السنة الج  فيمرة واحدة على األقل كل شهر    لالجتماع.د. عميد الكلية المجلس  أيدعو   -

  السيد   يوقعهسجل خاص    فيعضاء ويتولى تحرير محاضر الجلسات وإثباتها  ألللمجلس أمين سر من ا 

 التساوي وعند الحاضرين األعضاء  ألصوات المطلقة باألغلبية المجلس  قرارت  تصدر. الكليةعميد  .د.أ

 .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح

 اختصاصات مجلس الكلية 

 : والمتابعة والتنظيم والتنسيقط : مسائل التخطيأوال

 إعداد الالئحة الداخلية للكلية.  .1

 األقسام المختلفة.  بين وتنسيقها وتنظيمهاالكلية  في العلمية والبحوثرسم السياسة العامة للتعليم  .2

 .للجامعة االستراتيجية الخطة مع يتوافق بما للكلية االستراتيجية الخطة إقرار .3

 ثية للجامعةطة البحمع الخ افقإقرار الخطة البحثية بما يتو .4

 . األكاديمي واالعتماد الجودة لتطبيق العامة الخطة إقرار .5

 .والمكتبة والتجهيزاتوضع خطة استكمال ودعم المعامل  .6

 المنح األجنبية.  على واإليفاد الدراسية واألجازاتالخطة العامة للبعثات  فيالنظر  .7

: برفع  بالتعييناتول خاص  : األوهما  انورمحها  ية ولالكل  فيإعداد خطة الستكمال أعضاء هيئة التدريس   .8

واإلطلب   الجامعة  رئيس  إلى  عنها    فيعالن  التعيين  الرسمية  من   باالنتداباتخاص    والثانيالصحف 

 الكليات األخرى. 

 بعض أقسام الكلية.  فيعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة إ .9

 المذكرات الجامعية.لى الكتب وعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طالب الكلية عإ . 10

 بين األقسام. التنظيم وتنسيققسام الكلية أ فيالعمل العام لنظام  اإلطاررسم  . 11

 األقسام.  في بينها والتنسيقالكلية  فيلمقررات الدراسة  العلميقرار المحتوى إ . 12

تحديد أعدادهم للرخصة الممنوحة من المجلس األعلى  فيتنظيم قبول الطالب   . 13 للجامعات    الكلية ويتبع 

 الخاصة.

  واألقسام العلمية للكلية مع الطالب  المؤتمرات وتوصيات األقسام  وتقاريرللكلية  السنويمناقشة التقرير  . 14

  العلمي التقدم    إطار  وفيضوء كل ذلك    في  وتجديدها  ومراجعتها  والبحث  واالمتحانالدراسة    نظم   وتقييم

 . المتطورة وحاجاته المجتمع ومطالب

 لية. لكا فيدارية تنظيم الشئون اإل . 15
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 الكلية. في  والبحوثلعامة للتعليم متابعة تنفيذ السياسة ا . 16

 : المسائل التنفيذية: ثانياً 

األ   العلميةاألقسام  و  للكليةالالزمة    المالية  االحتياجاترفع   .1 مجلس  رئيس  رئيس  إلى  طريق  عن  مناء 

 الجامعة. 

 مية.من الكلية تبعا للجنة المقاصات العل قيدهم ونقلتحويل الطالب  .2

 الجداول الدراسية الفصلية لألقسام.   داعتما .3

 لجان  وإقرار األمناءتحديد موعد االمتحانات داخل الكلية طبقا للخطة العامة للجامعة الواردة من مجلس  .4

 الكلية.  في االمتحانات ونتائجاالمتحان 

 نشاء برامج جديدة بالكلية.إاقتراح  .5

 . العلميللتفرغ  الدراسية واإلجازات والمنحالترشيح للبعثات  فيالنظر  .6

 الكلية. فياقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس  .7

بالمتفوقين منهم   .8 التوصية برعاية الشئون االجتماعية والرياضية للطالب ومراعاة االمتيازات الخاصة 

 ومتابعة المتعثرين. 

 : المسائل المتفرقة: ثالثاً 

 يحيلها عليه مجلس الجامعة.  التيالمسائل  .1

دارات الجامعية  محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة ويبلغ اإلرات مجلس الكلية ويبلغ بتنفيذ قرايقوم العميد 

 يجب إبالغها إليها.  التيالمختصة بالقرارات 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ةــــــيد الكليــعم 

 البيانات الوظيفية  .1

المســمى  
 الـــوظيفي

 عميد الكلية  

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 رئيس الجامعة  

 العليا دارة إلا
  ــارالمس

 الوظيفـــي
 إداري/ أكاديمي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

العلمية شئونها  وإدارة  الكلية  أمور  القوانين  والمالية،  ،واإلدارية  ،تصريف  تنفيذ  عن  مسئوال  ويكون 
تفي حدود  والمجلس األعلى للجامعا  ،ومجلس الجامعة  ،قرارات مجلس الكليةواللوائحالجامعية وكذلك عن تنفيذ  

 ح.ين واللوائهذه القوان

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
وخدمة المجتمع،    ، والبحث العلمي  ،والرقابة للسياسات واألعمال المتعلقة بالتعليم  ،والتوجيه  ،التخطيط

 وذلك بالتعاون مع األقسام/ الوحدات/ المناصب المختلفة بالكلية.

2.  
الكلية قرارات مجلس  الجامتنفيذ  رئيس  وتبليغ  الكلية،  وقرارات مجلس  الجلسات  وتبليغ   ،عة محاضر 

 .ةيإلالهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبالغها 

3.  
رئيس الجامعة عن كل ما من   ،واالمتحانات  مراقبة سير الدراسة، داخل الكلية، وإبالغ  وحفظ النظام 

 .شأنه المساس بسير العمل بالكلية
 ة بالكلية ومراقبه أعمالهم. ن باألجهزة  االدارياإلشراف علي العاملي  .4

5.  
دعوة مجالس األقسام واللجان المشكلة في الكلية إلى االجتماع وفقا  ألحكام القانون، كما له أن يعرض  

 عليها ما يراه من موضوعات.  

6.  

مالية ويتضمن مية، واإلدارية، والإعداد تقرير في نهايه كل عام جامعي عن شئون الكلية العلمية، والتعلي
ومستوي أداء العمل بها وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها   ألوجه نشاط الكلية  هذا التقرير عرضا  

التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمه ويعرض   هذا التقرير علي  وبيان العقبات التي اعترضت 
 .  لس الجامعةبداء الرأي بشأنه ليعرض علي مج مجلس الكلية إل

7.  
والفنيين، والفئات الهيئه المعاونه    وقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس،  م االتقدي

األخري، والمنشآت، والتجهيزات، واألدوات، وغيرها.     االقسام   مجالس  توصيات  على  بناءالمساعدة 
 والشئون االدارية 

 ت المالية واعداد التقارير. داد التقديراوالمالية كإعدارية تخطيط ومراقبة موارد الكلية والعمليات اال  .8
 التنسيق بين األجهزة الفنية، واإلدارية، والعاملين بالكلية.   .9

10 .  
تطبيق األنظمة واالجراءات واتخاذ القرارات لمتابعة وتقييم أداء الكلية وتوفير بيئة عمل مناسبة للطالب  

 والعاملين بالكلية.
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 والخبرة  هالتالمؤ  .4
 حاصل علي درجة األستاذية في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان ت المؤهال 

 خبرة إدارية في العمل األكاديمي. - الخبــــــرات 
 .العلمى لبحثخبرة في التدريس وا -
ــاء هيئة التدريس في   - ــعة مع الجامعات المختلفة ومعرفة بأعضـ ــالت متسـ ذو صـ

 ان. مجال  طب وجراحة الفم واألسن
 .  والتحكيم في المجالت العلمية العالميةلعلمية الدولية عضويه الهيئات ا -
ة من ـطب  - دـم ة أو ـخاصــــة في الفروع المتـق اـم ه ـع ه خبرة اكلينيكـي يفضــــل من ـل

 األسنان. 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

 لبيانات الوظيفية ا .1

المســمى  
 الـــوظيفي

   م والطالبلشئون التعليوكيل الكلية  

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 عميد الكلية  

 العليا اإلدارة 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري/ أكاديمي

 الهدف العام للوظيفة   .2
شــئون الخاصــة بالدراســة والتعليمبمرحلة البكالوريوس وشــئون الطالب الثقافية المعاونة عميد الكلية في إدارة  

 ةوالرياضية واالجتماعي

 سية المسؤوليات الرئي .3

 تخصصية المهام ال

1.  
األقسام/   مع  بالتعاون  والطالب  التعليم  بشئون  المتعلقة  واألعمال  للسياسات  والرقابة  والتوجيه  التخطيط 

 الوحدات/ المناصب المختلفة بالكلية. 

2.  
وامتحانية، وكتب محاضرات، وامتحانات، وجداول دراسية،  التنظيم واالشراف لعمليات التعليم والتعلم من  

 ه وخالفه بما يضمن جودة العملية التعليمية.جامعي

3.  
)قاعات مناسبة  عمل  بيئة  التدريس،    -تجهيزات  -توفير  هيئة  وأعضاء  للطالب،  تعليمية...الخ(  ووسائل 

 ومعاونيهم لممارسة األنشطة التعليمية المختلفة.  

4.  
مجلس  على   عرضهالية ومن ثم الدكتور عميد الك ذستالالإعداد التقارير المتعلقة بالتعليم والطالب ورفعها 

 الكلية.

5.  
والقيادة،   اليومي،  العمل  بشئون  إدارة دوالب  المرتبطة  والعمليات  لألفراد  الفني  الدعم  وتقديم  والتوجيه، 

 ب والخريجين ورعاية الشباب.التعليم والطال
 مية واألنشطة الطالبية.  اء سير العملية التعليتطبيق األنظمة واالجراءات واتخاذ القرارات لمتابعة وتقييم أد  .6

7.  
دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس واألمتحانات من خارج الكلية توطئه لعرضها علي مجلس  

 الكلية واعداد جداول األمتحانات واقتراح تشكيل لجان كنترول  
 للطالب  اإلشراف علي رعاية الشئون الرياضية، واالجتماعية، والثقافية  .8
 جان المختصة بمتابعة الطالب الوافدين في الكلية. ب الوافدين واللشئون الطال  اإلشراف علي  .9
 .  إعداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه  . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

في أحد مجاالت طب وجراحة الفم أو أســــتاذ مســــاعد  حاصــــل علي درجة األســــتاذية  المؤهالت 
 األسنانو

 العمل األكاديمي.خبرة إدارية في   - ت الخبــــــرا
 .العلمى بحثخبرة في التدريس وال -
 لية والتحكيم في المجالت العلمية. عضويه الهيئات العلمية الدو -
خبرة أكاديمية وعلميه وادارية خصــــوصــــا بشــــئون الطالب واالمتحانات وأعمال   -

 .  الكنترول وأعمال المجالس المختلفة
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 والطالب  التعليم  شئون لجنة  واختصاصات مهام .1

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس   1972لسنه  49بقا لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ط

بالنظر في  مجلس التعليم والطالب  يختص 33وفقا آلخر التعديالت مادة  1975لسنة  809الجمهورية رقم 

 المسائل األتيه : 

o رحلة البكالوريوس في الجامعة وتنظيمها ، بناءا على دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم في م

 قرارات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب . 

o  ت الجامعة فيما يخص مواد المتماثله في كليارسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين األقسام وال

 الدراسة في مرحلة البكالوريوس . 

o ع الدراسة في بعض األقسام في مرحلة البكالوريوس.  إعداد السياسة الكفيلة بتشجي 

o الكلية والي من المحولين الطالب لقبول المقاصات لجنة على االشراف . 

o متحان في مرحلة البكالوريوس  نات العملية وأعمال االإعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمري 

o  تنظيم شئون الخدمات الطالبية في الجامعة 

o ن النشاط الثقافي والرياضي واالجتماعي للطالب في الجامعة  تنظيم شئو 

o التقرير الربع سنوي لشؤون التعليم والطالب ومناقشته مع نائب رئيس الجامعة فيما يخص نظم  كتابة

ونظم الخدمات الطالبية وشئون الطالب المختلفة ومراجعتها بما يكفل  متحان في هذه المرحلة الدراسة واال 

 النهوض بها  

o  الكليةي متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالويوس وخطة شئون الطالب ف  

o  حصر وتحليل جميع البيانات واالحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس 

o واثناء االمتحانات  غب بين الطالب اثناء الدراسةعقوبات والغش والشات ال قرار تنفيذ 

o  تحديد مواعيد االمتحان فيواالعفاء من بعض المقررات أو من بعض االمتحانات في مرحلة البكالوريوس  

 بناءا على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  الكليةمرحلة البكالوريوس في 

o نونالمسائل االخري التي يختص بها وفقا للقاجامعة لها علية مجلس الالمسائل التي يحي 

 ل والعيادات ممهام لجنة االشراف االكاديمي للمعا -2

o االشراف على تواجد عضو هيئة التدريس  

o االشراف على االلتزام بالجداول الدراسية  

o مناقشة عدد المتطلبات العملية المطلوبة من الطالب  

o انات النهائيةوضع مواعيد االمتح  

o  إجراءات مكافحة العدوى تطبيق  

o  للسكشن االشراف على التزام الطلبة بالوحدات المخصصه لهم وعدم تواجدهم في ميعاد مخالف 

 

 مجال الجداول الدراسية  يف ✓

o   العمل على إعداد الجداول الدراسية وتسليمها الي إدارة الكلية في الوقت المناسب 

o  ل التابعة للقسم .الدراسية الشغاالت المعامالعمل على إعداد الجداول 
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 الفم وجراحة طب كلية
 االرشاد االكاديمي  لجنة  مهام-3  واالسنان

o والحذف ،  المواد تسجيل واجراءات متطلبات واتباع ، الدراسية للمواد التسجيل عملية على اإلشراف  

 فة ضا واال

o والمقررات المناهج طبيعة فهم في  الطالب مساعدة.  المحاضرات عن تغيبهم يكثر الذين الطالب متابعة  

 .  الدراسية

o الدراسية المقررات من المناسبة االختيارات تحديد في الطالب مساعدة  . 

o فيها المتضمنة والقيم والدراسة بالكلية الخاصة األهداف توضيح  . 

o المقبول واألعذار للغياب المحددة النسبة حيث من  الكلية، بأنظمة والتعليمات القواعد ةبكاف الطالب إعالم  ، 

 .  الكلية داخل الممنوعة أو بها المسموح السلوكية القواعد بكافة اعالمه وكذلك بها والمسموح

o حسب تمدةالمع الساعات من واألعلى األدنى بالحد االلتزام مع ، شعبة كل  في المسجلين الطالب متابعة  

 .   للطالب التراكمي للمعدل وفقا  الكلية تعليمات

o وتربويا أكاديمية وتوجيههم ، للطالب العلمي التحصيل متابعة . 

 المركزي  الكنترول  لجنة مهام  -4  

   تقويم االمتحانات لمهام القائمين بأعما

    الكنترول رئيس مهام ▪

تطيع السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس تسليم  التواجد في مواعيد محددة يتم إعالنها بوضوح حتى يس .1

 اق االمتحانات بيسر أور

 مراجعة جداول االمتحانات النظرية  .2

مراجعة كشوف أعمال الفصل والعملي عند استالمها من منسق المقرر، وموقع عليها األساتذة المصححين،   .3

 واالستاذ الدكتور رئيس القسم 

للطالب قبل تسليمها   ريس إعالن كشوف أعمال الفصل والعمليالتأكيد على السادة أعضاء هيئة التد .4

 للكنترول 

 فة من إدارة االمتحانات قبل موعد االمتحانات بوقت كاف  استالم كراسات اإلجابة للمقررات المختل .5

 تسليم االتي لرؤساء اللجان وذلك قبل بدء االمتحان بوقت كاف:   .6

 وإغالقها بواسطة أستاذ المقرر   مظاريف أوراق أسئلة االمتحان التي تم إعدادها ▪

 تعليمات االمتحان الواردة من  أ ستاذ المقرر إن وجدت   ▪

 قم محمول إلمكان االتصال بأستاذ المقرر عند الحاجة  رقم تليفون ثابت ور ▪

في حالة تخلف عضو هيئة التدريس المسؤول عن القاعة االمتحانية لظروف خارجة عن إرادته يقوم رئيس  .7

 ف عضو آخر من أعضاء الكنترول بملء هذا الفراغ  الكنترول بتكلي

 ملء استمارة التقرير اليومي عن سير االمتحانات  .8

 لجان االمتحانات المسؤول عنها للتأكد من حسن سير أعمال االمتحانات  المرور على .9
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 الفم وجراحة طب كلية
 123ة يراعي تطبيق ما ورد في قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية في شأن حاالت الغش والشغب ماد .10  واالسنان

 كما يراعي أن يتولى التحقيق مع الطالب عضو الشئون القانونية  124ومادة 

 نتهاء االمتحان من رؤساء اللجان  استالم أوراق اإلجابة بعد ا .11

تسليم كراسات اإلجابة ألستاذ المقرر أو لمن ينوب عنه في نفس يوم االمتحان ويراعي الحصول على توقيع  .12

جابة في سجالت تعد لهذا الغرض مبين فيها أ م المقرر وعدد األوراق  المصححين عند تسليم أوراق اإل

 للكنترول على أن تصحح األوراق داخل الجامعة   وتاريخ التسليم للتصحيح وتاريخ إعادتها

 إبالغ الكلية بمواعيد استالم وتسليم كراسات اإلجابة وأسماء المصححين وإعداد األوراق  .13

 لخاصة بمقررات الكنترول  استالم االختبارات التحريرية ا .14

 –الكلية )التأكد من وضع أوراق األسئلة الخاصة بكل مادة في مظاريف عليها البيانات التالية مثل   .15

  (التاريخ –اليوم  -الرمز أو الكود  –اسم المقرر  –لفرقة   –القسم العلمي 

الخاصة  الموجودة داخل المظاريف  التأكد من تطابق أعداد الطالب باللجان المختلفة مع إعداد أوراق األسئلة .16

 بالفرقة  

 

 

 استالم كشوف أسماء الفرقة معتمدة من شئون الطالب موضح فيها ما يلي:  .17

 الطالب المستجدون والطالب الباقون لإلعادة   ▪

 الطالب المحرومون من دخول االمتحان  ▪

 أرقام الجلوس الخاصة بالطالب مدونة بجوار اسمائهم   ▪

خاصة بكل مادة على حدة، وذلك بعد عقد االمتحان حضور والغياب للطالب الاستالم صورة من كشوف ال .18

 مباشرة  

 وضع األرقام السرية الخاصة بكراسات إجابة الطالب   .19

عمل جدول للسادة أعضاء هيئة التدريس (أعضاء الكنترول) يوضح مواعيد تواجدهم بالكنترول الستقبال  .20

 التصحيح  بعملية التسليم بقاعات مصححي المادة والقيام

 إعداد إيصاالت بما يلي  .21

تسليم مظاريف األسئلة الخاصة بالمادة يوم عقد اختبارها النظري لرئيس لجان الفرقة صباح يوم  ▪

 االمتحان 

 تسليم كراسات اإلجابة ألعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال التصحيح  ▪

 التأكد من سير أعمال التصحيح  .22

السادة المصححين اال بعد ان ترفق لالمتحانات النظرية من م كراسات إجابة الطالب عدم استال .23

 بنموذج اإلجابة الموقع من لجنة امتحان المقرر  

التأكد من صحة أعمال مراجعة التصحيح من السادة أعضاء الكنترول وكذلك صحة نقل الدرجات   .24

 على الكراسة وحساب مجموعها 

 ى رصد هذه الدرجات  ات الشفوية واإلشراف علاستالم كشوف درجات االمتحان .25

 فض سرية أوراق إجابة االختبارات النظرية واإلشراف على عملية الرصد النهائي لها  .26
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 الفم وجراحة طب كلية
 مراجعة عمليات الرصد الخاصة بجميع امتحانات المقررات المختلفة نظرية وشفوية  .27  واالسنان

 اإلشراف على أعمال االنتهاء من النتيجة الخاصة بالفرقة واعتمادها قبل إعالئها   .28

ت االمتحانات النظرية وعمل اإلحصائية الخاصة بنتيجة كل مقرر على  ى رصد درجااإلشراف عل .29

 حدة واتخاذ اإلجراء المناسب طبقا  لنتائج االحصائية 

 (عميد الكلية) بتقرير  موافاة رئيس لجنة تنظيم ومتابعة تسيير االمتحانات .30

كل مادة على موقع الجامعة  تكليف أحد أعضاء الكنترول أو سيادته بمتابعة رصد الدرجات الخاصة ب .31

 صحتها  والتأكد من مراجعته البيانات والتأكد من

   مهام عضو الكنترول ▪

عدم إخفاء بيانات الطالب على كراسة اإلجابة إال بعد استالم الكراسات من مالحظي اللجان طبقا لكشوف   .1

 الحضور والغياب. 

حصر الغياب واستالم كراسات الزائدة لتسلم  بعد مرور ساعة من بدء االمتحان يقوم أحد أعضاء الكنترول ب .2

 لكنترول.  بعد ذلك لرئيس ا

 من المصحح.  تسليم وتسلم أوراق اإلجابة .3

 متابعة عملية التصحيح والتأكد من تصحيح جميع أجزاء اإلجابة.  .4

 التأكد من قيام لجنة الممتحنين بتصحيح جميع األسالة.  .5

 كراسة اإلجابة وتوقيع المصححين.   التأكد من صحة نقل الدرجات من داخل إلى خارج .6

 التأكد من جمع الدرجات على الكراسة.  .7

 لعلمية إن وجد والتأكد من االلتزام بنظم وقواعد هذه االمتحانات داخل الكلية. استالم كشوف الدرجات ا  .8

فض  القيام بعملية إدخال البيانات والدرجات الخاصة بالطالب لالختبارات المختلفة لكل مقرر وذلك بعد   .9

 سرية كراسات اإلجابة النظرية عن طريق رئيس الكنترول.  

 القيام بأعمال إعداد النتيجة النهائية ومراجعتها وعرضها على رئيس الكنترول.   .10

 :  لالكنترولجنة  مهام رئيس  ▪

ات عقد االمتحان والتأكد من تناسب عدد الطالب مع المساحة واإلضاءة والتهوية قبل  المرور على قاع .1

 متحان. إجراء اال 

التأكد من تجهيز قاعات عقد امتحانات الفرقة ومراجعة أرقام الجلوس الخاصة بالطالب على الكشوف   .2

 الخاصة بالفرقة والمعتمدة من إدارة شئون الطالب.  

 لخاصة بكل لجنة على لوحة مجاورة لها وتشمل:  التأكد من وضع التعليمات ا .3

 جدول االمتحان الخاصة بالفرقة.   ▪

 في االختبارات التحريرية.  واجب إتباعهاالتعليمات ال ▪

 أسماء رئيس اللجان والمراقبين والمالحظين.  ▪

 جدول االختبارات العملية.  ▪

 التأكد من اإلعداد لتسليم الهواتف المحمولة من الطالب خارج اللجان    .4
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 الفم وجراحة طب كلية
 وجود مكان لوضع الكتب أو المذكرات الخاصة بالطالب خارج اللجان.   .5  واالسنان

 على اللجان ئة التدريس الممتحنين توزيع السادة أعضاء هي .6

سئلة االمتحان وأوراق  التواجد في اللجان قبل موعد انعقاد االمتحان بحوالي نصف ساعة الستالم أوراق ا .7

 اإلجابة من رئيس الكنترول في أظرف محكمة الغلق  

 التواجد الدائم باللجان طوال فترة االمتحان   .8

الكنترول ألن  ة من بداية االمتحان وإبقائه وإخبار رئيسعدم السماح ألي طالب بالدخول بعد نصف ساع .9

 ل الكلية لشئون التعليم والطالب  ذلك يتطلب موافقة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية وكي

في حالة عدم وجود اسم طالب في حافظة األسماء يرجي عدم إضافة اسمه والرجوع لمندوب شئون الطالب   .10

 لفحص حالته 

 ود على كراسات اإلجابة أثناء االمتحان. الكنترول الموج التوقيع على ختم .11

o  مهام أعضاء هيئة التدريس الخاصة بأعمال االمتحانات 

 قبل بدء االمتحانات   

 التقويم المستمر للطالب.  .1

 إشراك الطالب في وضع جداول االمتحانات.  .2

 االلتزام بمواعيد جلسات االمتحان (الشفوي والعملي.)   .3

 ل تاريخ االمتحان بوقت كاف.  خاصة باألسئلة قبإرسال األوراق ال .4

 االلتزام بتوزيع الدرجات التحريرية والشفوية وأعمال السنة وفقا لالئحة الخاصة بالكلية.   .5

 االشتراك مع الزمالء في وضع األسئلة إذا كانت المادة تدرس مع زميل أخر.   .6

وموقعة من أستاذ المادة  بت هذه الدرجات،  األوراق التي تث إرسال درجات أعمال السنة، ودرجات العملي مع .7

 ورئيس القسم.  

 كتابة االمتحان ومراجعته من اللجنة المشكلة.   .8

 طبع االمتحان في الموعد المحدد والمقرر من إدارة الكلية.  .9

 تسليم االمتحان وطباعته مع تسليم اإلجابة النموذجية.   .10

 تسليم االمتحان إلي رئيس الكنترول.   .11

 وقعة من اللجنة الثالثية ورئيس القسم.  تبارات الشفهية مإرسال درجات االخ .12

توعيه الطالب بالمهارات الالزمة لإلجابة على االمتحان وتدريبهم على استخدام ورقه اإلجابة اإللكترونية  .13

 واالمتحانات اإللكترونية  

ب كم المادة  قهم كما ان يتناسمالءمة االمتحان مع ما تم تدريسية وتقييم مستويات الطالب حسب تفو .14

 تحانية والفترة الزمنية المخصصة لالمتحان   االم

 تشمل المادة االمتحانية كافة جوانب التعلم( المعرفية والوجدانية والمهارية)   .15

 عدم اشراك االقارب في امتحانات أقاربهم  .16

 



      

 

28 
 

 الفم وجراحة طب كلية
   أثناء االمتحانات   واالسنان

 االلتزام بالتواجد أثناء عقد االمتحانات الخاصة بمقرراتهم.   .1

 الحظات الطالب واإلجابة عليها. ع إلى م االستما .2

 االلتزام بتعليمات األسئلة الكلية والجامعة فيما يخص خطة سير االمتحانات.  .3

 التعاون مع الزمالء أثناء سير االمتحانات.  .4

 لشفوية واالختبارات التحريرية. التواجد مع الزمالء في لجنة االختبارات ا .5

 بعد االمتحانات  

 حان. مباشر ألوراق االمتاالستالم الشخصي ال  .1

 التوقيع أمام درجة كل سؤال على كراسة اإلجابة.  .2

 

 كتابة الدرجة الكلية باألرقام والحروف والتوقيع عليها.  .3

 لثالث. تقدير درجات الطالب (تصحيح األوراق) من جانب المصحح األول والثاني وا .4

 ترك فيه أكثر من أستاذ. االلتزام بتصحيح األسئلة الخاصة به فقط إذا كان االمتحان يش .5

 تسليم أوراق االمتحان للكنترول المختص في الوقت المحدد.   .6

 إرسال نموذج اإلجابة لتحميلة على الموقع اإللكتروني للكلية.  .7

   تسليم أوراق اإلجابة لرئيس لجنة الرصد في الوقت المحدد. .8

 السماح بمراجعة النتائج في حالة وجود تظلم وبحث هذه التظلمات.   .9

 ة تصحيح كراسات اإلجابة من أستاذ متخصص أو أكثر إذا تتطلب األمر ذلك.  ادإع .10

   

o  الهيئة المعاونة عضو مهام 

 ( كراسات اإلجابة، المعامل...... ، )التحضير والمراجعة قبل االمتحان  .1

 االلتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مهام في سياق أعمال الكنتروالت.   .2

  تشكيل ومهام لجان االمتحانات ✓

يتولى االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة اعتماد تشكيل لجان االمتحانات بناء على عرض االستاذ   أوال:

ي يتولى االشراف العام على االمتحانات بجميع كليات الدكتور /نائب رئيس الجامعة المختص الذ

 الجامعة  

لى تصريف أمور االمتحانات  يكون عميد الكلية الرئيس العام لالمتحانات في نطاق الكلية ويتوثانيا: 

في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية بالكلية واالشراف على سير العمل بها  

نين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويدعو االستاذ الدكتور عميد الكلية الى اجتماع وفقا ألحكام القوا

وحدة التقويم واالمتحانات بالكلية ومدير ادارة الكلية يضم وكالء الكلية ورؤساء لجان االمتحان ومنسق 

 ت. تساؤاللتحديد خطة سير أعمال االمتحان، واصدار التعليمات في هذا الشأن والرد على ال
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 الفم وجراحة طب كلية
كما يتولى ادارة مراحل االمتحان المختلفة وكيال لكلية لشئون التعليم والطالب وعليه تشكيل اللجان في   واالسنان

 للقواعد المحددة لكل لجنة على حدة كما يتولى المهام التالية:  كل مرحلة من المراحل تبعا 

حصر السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاوني أعضاء هيئة التدريس ممن لهم أقارب حتى الدرجة الرابعة   .1

 وتوزيعهم على اللجان االمتحانية التي ال يوجد بها أقاربهم مع أعفائهم من العمل بكنتروالت الكلية  

التدريس والهيئة المعاونة  عة لشئون التعليم والطالب بأسماء السادة أعضاء هيئةرئيس الجام موافاة نائب .2

 القائمين بأعمال المالحظات بالكلية   

موافاة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بأسماء السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين  .3

 أعمال المالحظة   يتم توزيعهم على كليات الجامعة للقيام ب

 الب بتشكيل الكنتروالت للفصل الدراسي  موافاة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والط  .4

 

 اخطار االدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بتشكيل لجان أعمال االمتحانات بالكليات للمراجعة   .5

 تشكيل لجان االمتحان:   : ثالثا

 ة   الرئيس العام لالمتحانات عميد الكلي .1

 ئون التعليم والطالب  لجنة ادارة ومتابعه سير االمتحانات ويرأسها وكيل الكلية لش .2

 لجان وضع ادارة االمتحانات  .3

 لجان االعداد والتنظيم   .4

 لجان المراقبة العامة (الكنترول)   .5

 لجان المالحظة    .6

 لجان المصححين   .7

 لجان الرصد    .8

 لجنة مراجعه االوراق االمتحانية    .9

  وراق اإلجابة لجنة مراجعه أ .10

 اللجان الخاصة   .11

 لجنة التحقيقات واالستشارات القانونية للجان االمتحانات   .12

يتم تعين رئيس لكل كنترول لتنظيم ومتابعه أعمال االمتحانات، وتنقسم هذه الكنتروالت الى كنترول  

م كل منهم  لكل فرقه، ويضم كل كنترول عددا من أعضاء هيئة التدريس يتناسب مع عدد الطالب، ويقو

االمتحانية لتسيير االمتحانات داخل اللجان المختلفة ويعاونهم من المالحظين من  برئاسة لجنة من اللجان

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لجنة ادارة ومتابعه سير االمتحانات  

 مهام اللجنة قبل بدء االمتحان   ✓

 دراسة القواعد المنظمة لالمتحانات  .1

 سير االمتحانات في كليات مناظرة   طط واجراءات لاالطالع على خ .2

 حصر االمكانيات البشرية والمادية للكلية   .3
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 الفم وجراحة طب كلية
 تحديد االحتياجات الضروري لعملية سير االمتحانات   .4  واالسنان

 صياغة االجراءات التنفيذية التي تتسم بالوضوح والدقة والشمول محتويه ما يلي:  .5

 تشكيل لجان المراقبة واالشراف   ▪

 (  شامله أماكن اللجان ومواعيد االمتحانات)حانات وضع جداول االمت ▪

 اعداد أرقام الجلوس   ▪

 تجهيز قاعات عقد االمتحانات   ▪

 تجهيز وتصميم أوراق اإلجابة من حيث عددها وجودتها واعتمادها بختم الكنترول  ▪

مادة،  وضع االوراق الخاصة بكل لجنة بعددها على مظروف عليه جميع بيانات الفرقة، ال ▪

ة، ومكانها، عدد الطالب بها، المراقبين والمالحظين على هذه اللجنة، رئيس  ساعة، رقم اللجناليوم، ال

 اللجان المسؤول عن هذه اللجنة  

   مهام اللجنة أثناء االمتحان ✓

متابعه أداء المسئولين كل لمهامه حسب الموقع الذي تم تكليفه به، رئيس كنترول، عضو  .1

تقارير، مالحظ أو مراقكنترول، رئيس لجان يومية طوال فتره االمتحانات   ب وكتابه 

على  وحثهم  المتميزة  الممارسات  أسباب  وتحديد  االداء  وجودة  االلتزام  بمدى  خاصة 

االستمرار في االداء المتميز وكذلك ضبط مخالفات المتقاعسين وتنبيههم بخطورة سوء 

 داء   وحثهم لتحسين االاالداء على عمليه التقويم وعلى المسئولين أنفسهم 

تسجيل العجز في االمكانيات والتجهيزات إن وجدت، وتحديد المطلوب لتحسين االداء   .2

 مهام اللجنة بعد اعالن النتائج  

المقررات   .1 في  للطالب  النظرية  االختبارات  اجابه  أوراق  عينات من  بأخذ  الكنتروالت  أعمال  مراجعه 

ج اإلجابة الخاص باالمتحان وكذلك أعمال  المختلفة لكل فرقة، ومراجعه بعض أعمال التصحيح على نموذ

 الجمع والرصد .... الخ 

االمتحا .2 عن  المسئولين  المادة  أساتذة  أداء  دقه  على  العمل  للوقوف  على  القائمين  كفاءة  على  وكذلك  ن 

 بالكنتروالت وتسجيل المخالفات إن وجدت لوضعها في تقرير اللجنة  

ال .3 لالختبارات  الطالب  درجات  من  عينات  بينمراجعه  مقارنه  وعمل  والعملية،  والشفهية،  هما  نظرية، 

ي يوجد بها هذا التفاوت وعمل االختبارات النظرية والشفهيه والعملية لنفس الطلبة ويتم فحص الحاالت الت

 تقرير بها  

تحديد  مقارنه نتائج االمتحانات للمقررات المختلفة لهذا العام بالعام السابق لتقويم العملية التعليمية بالكلية ل .4

 مواطن القوة ودعمها ونقاط الضعف والعمل على تالفيها   

 لدراستها ووضع حلول لها   رصد معوقات تنظيم وتنفيذ أعمال التقويم واالمتحانات بالكلية .5

كتابه تقرير شامل عن نتائج متابعه جميع أعمال عملية التقويم واالمتحانات للدراسة ووضع خطة التحسين  .6

 الالزمة  
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 الفم وجراحة طب كلية
 والمقرارات  المناهج تطوير لجنة مهام -5  واالسنان

 

o الوعي عن اهمية تطوير المناهج الدراسية بين اعضاء هيئة التدريس والطالب   نشر 

o برامج الكلية المختلفة لعمل الدراسات االولية لجميع المناهج  الدراسية التي يقدمها كل   مخاطبة

اسية للتعرف على ابرز برنامج , وذلك من خالل دراسة الواقع الحالي للمناهج والمقرارات الدر

 التي تواجه تطوير وتحديث هذه المقرارات  المشكالت 

o الحلول العملية المناسبة للمشاكل المتعلقة بتطوير المناهج بالبرامج المختلفة حسب االولوية ,  تقديم

مع وضع اعداد الية عملية لتنفيذ مقترحات تطوير المناهج االحالية بناءا على نتائج  الدراسات  

 لية االو

o اسية للبرنامج واستحداث الخطط الدر تطوير 

o االنشطة االكاديمية والثقافية المختلفة المرتبطة بتطوير وتحديث المناهج الدراسية   متابعة 

o  االشراف على تنفيذ  خطة تطوير وتحديث المناهج بالبرامج , من خالل متابعة  تطبيق التوصيات وتقديم المشورة
 الالزمة لذلك 
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 الفم وجراحة طب كلية
 والبحوث  الدراسات العلياوكيل الكلية لشئون - VI   واالسنان

 الهدف العام للوظيفة   .2

معاونة عميد الكلية في إدارة الشـئون الخاصـة بالدراسـات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد  
 والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى.  

 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 مجال الدراسات العليا والبحوث. االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى    .1

2.  
وبما يتوافق مع خطة الدولة    للجامعةللكلية بما يتوافق مع الرؤية البحثية    خمسيةعلى عمل خطة بحثية    االشراف 
 البحثية  

 وعمل تقرير سنوى عنها .  للكليةعلى تنفيذ الخطة البحثية  االشراف  .3

4.  
التخطيط والتوجيه والرقابة للسياسات واألعمال المتعلقة بشئون الدراسات العليا بالتعاون مع األقسام/ الوحدات/  

 المناصب المختلفة بالكلية. 

5.  
والتعلم   التن التعليم  لعمليات  واإلشراف  اظيم  محاضراتلبرامج  من  المختلفة  العليا   ،وامتحانات  ،لدراسات 

 وخالفه بما يضمن جودة العملية التعليمية. ،وجداول دراسية وامتحانية

6.  
)قاعات مناسبة  عمل  بيئة  هيئة    -توفير  وأعضاء  العليا   الدراسات  لطالب  تعليمية...الخ(  ووسائل  تجهيزات 

 التدريس لممارسة األنشطة التعليمية المختلفة.  
 إعداد التقارير المتعلقة بالتعليم والطالب بالدراسات العليا والبحوث العلمية ورفعها لعميد الكلية/ مجلس الكلية.  .7

8.  
  رة دوالب العمل اليومي والقيادة والتوجيه وتقديم الدعم الفني لألفراد والعمليات المرتبطة بشئون الدراسات إدا

 العليا. 
 تطبيق األنظمة واإلجراءات واتخاذ القرارات لمتابعة وتقييم أداء سير العملية البحثية .  .9
 مقرر المؤتمر العلمى للكلية.  . 10

11 .  
دراسة مقترحات األقسام في شأن الندب للتدريس واالمتحانات من خارج الكلية توطئه لعرضها علي مجلس  

 الكلية. 
 االشراف علي شئون الطالب الوافدين ببرامج الدراسات العليا   . 12
 اعداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.    . 13

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 حاصل علي درجة األستاذية أو أستاذ مساعد في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 خبرة إدارية في العمل األكاديمي. - الخبــــــرات 
 .العلمى البحثخبرة في التدريس و -
 عضويه الهيئات العلمية الدولية والتحكيم في المجالت العلمية.  -
ــئون الطالب واالمتحانات وأعمال  - ــا بشــ ــوصــ خبرة أكاديمية وعلميه وادارية خصــ

 الكنترول وأعمال المجالس المختلفة.  

\ 

 البيانات الوظيفية  .1
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   المســمى الـــوظيفي

 عميد الكلية   الـــرئيــس المباشــر 
 العليا اإلدارة 

 إداري/ أكاديمي المســار الوظيفـــي
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 الفم وجراحة طب كلية
   واالسنان

 لشؤن الدراسات العليا والبحوث   هام واختصاصات اللجان التابعة لوكيل الكليةم

 العـــــليا الدراســــات لجنة مهام-1

 

إعداد خطة الدراسات والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس األقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة  .1

 .  في األقسام المختلفة

تنسيق البحث العلمي بين األقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل  .2

 . المشكالت العلمية

إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقا  للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة   .3

 . توفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ برامج البحوثالتصرف في بنودها المختلفة والعمل على 

 .  متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي .4

تلقي المشكالت العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على األقسام المختلفة بالكلية إلجراء البحوث الالزمة   .5

 .  لحلها

اف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية لألقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها على اإلشر .6

الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية واألفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا 

 . الشأن

 . القيد ووقفه وفي أعذار االمتحانالنظر في قيد طالب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل  .7

 النظر في اقتراحات مجالس األقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها 

إعداد خطة الدراسات والبحوث العلمية في الكلية بناء على اقتراحات مجالس األقسام ومتابعة تنفيذ هذه الخطة  .8

 .  في األقسام المختلفة

تنسيق البحث العلمي بين األقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل  .9

 . المشكالت العلمية

إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقا  للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة   . 10

 . توفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ برامج البحوثلطريقة التصرف في بنودها المختلفة والعمل على 

 .  متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي . 11

تلقي المشكالت العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على األقسام المختلفة بالكلية إلجراء البحوث  . 12

 .  الالزمة لحلها

اف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية لألقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها  اإلشر . 13

على الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية واألفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة  

 .  في هذا الشأن

 . القيد ووقفه وفي أعذار االمتحانلنظر في قيد طالب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل ا . 14

النظر في اقتراحات مجالس األقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين   . 15

 . عليها وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية
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 الفم وجراحة طب كلية
هذه   . 16  واالسنان تنفيذ  ومتابعة  األقسام  اقتراحات مجالس  على  بناء  الكلية  في  العلمية  والبحوث  الدراسات  إعداد خطة 

 .  الخطة في األقسام المختلفة

تنسيق البحث العلمي بين األقسام المختلفة بالكلية والعمل على تنشيط البحث المشترك بينها للتعاون على حل  . 17

 . المشكالت العلمية

إعداد مشروع ميزانية البحث العلمي في الكلية وتوزيعها وفقا  للبرامج المقترحة ووضع النظم العامة لطريقة  . 18

 . توفير اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ برامج البحوثالتصرف في بنودها المختلفة والعمل على 

 .  متابعة برامج ونظم الدراسات العليا والدرجات الجامعية بالكلية بما يكفل مسايرتها للتقدم العلمي . 19

تلقي المشكالت العلمية من الهيئات المختلفة وتوزيعها على األقسام المختلفة بالكلية إلجراء البحوث الالزمة   . 20

 .  لحلها

اف على شئون النشر العلمي في الكلية وجمع البحوث العلمية لألقسام المختلفة ونشرها وتوزيعها على اإلشر . 21

الهيئات المعنية وتبادلها مع الهيئات العلمية واألفراد العلميين بالخارج ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا 

 . الشأن

 . القيد ووقفه وفي أعذار االمتحانلنظر في قيد طالب الدراسات العليا وتحويلهم ونقل ا . 22

النظر في اقتراحات مجالس األقسام في شأن تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتقارير المشرفين عليها   . 23

 . وتعيين لجان الحكم على الرسائل قبل العرض على مجلس الكلية
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 الفم وجراحة طب كلية
   واالسنان

أخالقيات البحث العلمى مهام لجنة -2  

o .مراجعة كل بروتوكوالت االبحاث العلمية بالكلية من حيث مطابقتها الخالقيات البحوث العلمية  

o  بروتوكول الي بحث بما يترتب عليه قبول تنقية   یللجنة الحق في الموافقة أو طلب تعديل او وقف ا

اء اجراءه بما يقلل المخاطر واالضرار المحتملة على االشخاص او  أثنفي بدايته او   رفضهالبحث أو 

 . البحثغير ذلك مما يشملهم 

o   ات ر مؤتم أبحاث منشورة ، رسائل علمية، مشاركة في  (إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحث العلمي 
 عداد قاعدة بيانات لألبحاث المنشورة واألنشطة العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

مراجعة بروتوكوالت االبحاث:  الية  

تراجع اللجنة البحث من الناحية العلمية واألخالقية وخاصة االبحاث المتضمنة اجراء بحوث على بشر حيث أنها  

خالقيات البحث العلمي بدراسة كل من الجوانب العلمية واألخالقية في البحث  أقد تعرضهم لمخاطر لذا فتقوم لجنة 

بدراسة نصوص مراقبة البيانات وقواعد السالمة. وإذا وجدت الجنة أن مقترح البحث   اللجنةالمقترح. وكذلك تقوم 

ررها الفوائد تبسليم من الناحية العلمية، وأن المخاطر المحتملة المعروفة أو غير المعروفة التي تهدد الحاالت 

إلى الحد األدنى وتعظم   الضرر المتوقعة المباشرة وغير المباشرة، وان األساليب المقترحة للبحث سوف تقتل 

الفائدة ويتعين على اللجنة حينئذ أن تحدد عما إذا كانت اإلجراءات المقترحة للحصول على الموافقة المعلنة مرضية 

وان االجراءات المقترحة الختيار الحاالت منصفة. وتقوم اللجنة بدراسة مؤهالت الباحثين، بما في ذلك خلفيتهم  

  اجراءات عتراجووظروف ومكان اجراء البحث بقصد ضمان األداء األمن للتجربة  بحثية،عن سيادي الممارسة ال

  المرضى قبضمان حقو الباحثينتزم لجنة تلاالحتفاظ بسجالت للقرارات واتخاذ التدابير المتابعة تنفيذ البحث. و

للبحث.  الخاضعينلية على بتوفير الرعاية الصحية حتى بعد انتهاء البحث وتتأكد اللجنة من عدم وجود أعباء ما

كد من سالمة مصادر التمويل وابتعادها عن تأما تكلية. ا وتضمن توفير البيئة المناسبة إلجراء البحوث بكفاءة وفع

كد من ان نوعية البحث تحقق  أسرية وأمن المعلومات، وتت ىالباحث بالمحافظة عل اللجنةمواطن الشبهات وتلزم 

  مجرد  الباحثأن ال يكون قصد -من وتتأكدير وسائل الوقاية والتشخيص والعالج. ن عنها من حيث تطوعلأهدافه الم

 الفضول العلمي. 

 تماعيةملتزمة بكافة المعايير والضوابط األخالقية والقيم اإلسالمية واالج والكلية الباحثين على اللجنة أن من أن 

  نتائجفي   تدخلمن أن جهة التمويل أو الدعم المادي ليس لها أي  دكتأية. وأن تحوالمدنية إلجراء البحوث الص

  كرامتهمللبحث والمحافظة على  الخاضعين. وأن تراعي هذه الجهة ضمان حقوق تنفيذهاو اسلوب  البحث

 تتأكد وأن. خالقيةالعلمية واأل البحث متطلبات جميع استوفى قد البحث  مشروع أنمن  تتحقق. وان وخصوصياتهم

 .إيجابينتائجه ذات مردود  أنو الدينليس لها عواقب وخيمة على الفرد أو االمة او  البحثخرجات أن م من
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 الفم وجراحة طب كلية
   واالسنان

   الثقافيةالعالقات   لجنة مهام-3

 

 اللجنة  أهداف ➢

 : لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية بصفة خاصة بحث المسائل اآلتية تولىت:

o وضع خطة لبعثات الكلية واإلجازات الدراسية وفقا لما تقترحه األقسام. 

o   مجال فى  العلمى  التقدم  لمتابعة  علمية  مهمات  فى  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  إليفاد  سياسة  وضع 

برامج هذه المهمات بما يكفل التكامل بينهما وتحقيق أقصى فائدة علمية، كما  تخصصهم والتنسيق بين  

 .رحات التى يقدمها أعضاء هذه المهمات وابداء الرأى فيهاتتقوم بدراسة التقارير والمق

o  وتنظيم الكلية  فيها  تشترك  التى  الدراسية  والحلقات  العلمية  والدورات  للمؤتمرات  عام  برنامج  اقتراح 

ء هيئة التدريس فيما يعقد منها فى الداخل أو الخارج وتشجيع نشر البحوث والتقارير التى  اشتراك أعضا

 .تقدم فيها

 

 :اآلتية المسائل بحث عامة بصفة الخارجية والثقافية العلمية  العالقات لجنة تتولى كما

o التعاون بين الكلية والجامعة مع الكليات والجامعات المحلية والدولية.  تفاقياتا 

o  جهات تدريب وخالفه(  –جهات الخارجية )جامعات الاتفاقيات التعاون/ الشراكة مع 

o  التعاون/ الشراكة البحثية مع مؤسسات الصناعة/ الجهات المهنية/ أخرى 

 

  العــــــليا الدراســـــــات كــنترول مهام-4

   تقويم االمتحانات لمهام القائمين بأعما

    الكنترول رئيس مهام ▪

التواجد في مواعيد محددة يتم إعالنها بوضوح حتى يستطيع السادة الزمالء أعضاء هيئة التدريس تسليم   .32

 أوراق االمتحانات بيسر 

 مراجعة جداول االمتحانات النظرية  .33

مراجعة كشوف أعمال الفصل والعملي عند استالمها من منسق المقرر، وموقع عليها األساتذة المصححين،   .34

 ر رئيس القسم واالستاذ الدكتو

التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس إعالن كشوف أعمال الفصل والعملي للطالب قبل تسليمها   .35

 للكنترول 

 استالم كراسات اإلجابة للمقررات المختلفة من إدارة االمتحانات قبل موعد االمتحانات بوقت كاف   .36

 اف:  تسليم االتي لرؤساء اللجان وذلك قبل بدء االمتحان بوقت ك .37

 مظاريف أوراق أسئلة االمتحان التي تم إعدادها وإغالقها بواسطة أستاذ المقرر   ▪

 تعليمات االمتحان الواردة من  أ ستاذ المقرر إن وجدت   ▪

 رقم تليفون ثابت ورقم محمول إلمكان االتصال بأستاذ المقرر عند الحاجة   ▪
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 الفم وجراحة طب كلية
في حالة تخلف عضو هيئة التدريس المسؤول عن القاعة االمتحانية لظروف خارجة عن إرادته يقوم رئيس  .38  واالسنان

 الكنترول بتكليف عضو آخر من أعضاء الكنترول بملء هذا الفراغ  

 تحانات ملء استمارة التقرير اليومي عن سير االم .39

 المرور على لجان االمتحانات المسؤول عنها للتأكد من حسن سير أعمال االمتحانات  .40

 123يراعي تطبيق ما ورد في قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية في شأن حاالت الغش والشغب مادة  .41

 كما يراعي أن يتولى التحقيق مع الطالب عضو الشئون القانونية  124ومادة 

 وراق اإلجابة بعد انتهاء االمتحان من رؤساء اللجان  استالم أ .42

تسليم كراسات اإلجابة ألستاذ المقرر أو لمن ينوب عنه في نفس يوم االمتحان ويراعي الحصول على توقيع  .43

المصححين عند تسليم أوراق اإلجابة في سجالت تعد لهذا الغرض مبين فيها أ م المقرر وعدد األوراق  

 ل الجامعة  وتاريخ التسليم للتصحيح وتاريخ إعادتها للكنترول على أن تصحح األوراق داخ

 إبالغ الكلية بمواعيد استالم وتسليم كراسات اإلجابة وأسماء المصححين وإعداد األوراق  .44

 استالم االختبارات التحريرية الخاصة بمقررات الكنترول   .45

 –التأكد من وضع أوراق األسئلة الخاصة بكل مادة في مظاريف عليها البيانات التالية مثل )الكلية   .46

 التاريخ(  –اليوم  -الرمز أو الكود  –اسم المقرر  –رقة لف  –القسم العلمي 

التأكد من تطابق أعداد الطالب باللجان المختلفة مع إعداد أوراق األسئلة الموجودة داخل المظاريف الخاصة   .47

 بالفرقة  

 

 

 استالم كشوف أسماء الفرقة معتمدة من شئون الطالب موضح فيها ما يلي:  .48

 لباقون لإلعادة  الطالب المستجدون والطالب ا ▪

 الطالب المحرومون من دخول االمتحان  ▪

 أرقام الجلوس الخاصة بالطالب مدونة بجوار اسمائهم   ▪

استالم صورة من كشوف الحضور والغياب للطالب الخاصة بكل مادة على حدة، وذلك بعد عقد االمتحان  .49

 مباشرة  

 وضع األرقام السرية الخاصة بكراسات إجابة الطالب   .50

عمل جدول للسادة أعضاء هيئة التدريس (أعضاء الكنترول) يوضح مواعيد تواجدهم بالكنترول الستقبال  .51

 بعملية التسليم بقاعات التصحيح  مصححي المادة والقيام

 إعداد إيصاالت بما يلي  .52

تسليم مظاريف األسئلة الخاصة بالمادة يوم عقد اختبارها النظري لرئيس لجان الفرقة صباح يوم  ▪

 االمتحان 

 تسليم كراسات اإلجابة ألعضاء هيئة التدريس القائمين بأعمال التصحيح  ▪

 التأكد من سير أعمال التصحيح  .53

م كراسات إجابة الطالب لالمتحانات النظرية من السادة المصححين اال بعد ان ترفق عدم استال .54

 بنموذج اإلجابة الموقع من لجنة امتحان المقرر  
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 الفم وجراحة طب كلية
التأكد من صحة أعمال مراجعة التصحيح من السادة أعضاء الكنترول وكذلك صحة نقل الدرجات   .55  واالسنان

 على الكراسة وحساب مجموعها 

 استالم كشوف درجات االمتحانات الشفوية واإلشراف على رصد هذه الدرجات   .56

 فض سرية أوراق إجابة االختبارات النظرية واإلشراف على عملية الرصد النهائي لها  .57

 جعة عمليات الرصد الخاصة بجميع امتحانات المقررات المختلفة نظرية وشفوية مرا .58

 اإلشراف على أعمال االنتهاء من النتيجة الخاصة بالفرقة واعتمادها قبل إعالئها   .59

اإلشراف على رصد درجات االمتحانات النظرية وعمل اإلحصائية الخاصة بنتيجة كل مقرر على   .60

 حدة واتخاذ اإلجراء المناسب طبقا  لنتائج االحصائية 

 موافاة رئيس لجنة تنظيم ومتابعة تسيير االمتحانات (عميد الكلية) بتقرير  .61

ت الخاصة بكل مادة على موقع الجامعة  تكليف أحد أعضاء الكنترول أو سيادته بمتابعة رصد الدرجا .62

 والتأكد من مراجعته البيانات والتأكد من صحتها 

   مهام عضو الكنترول ▪

عدم إخفاء بيانات الطالب على كراسة اإلجابة إال بعد استالم الكراسات من مالحظي اللجان طبقا لكشوف   .11

 الحضور والغياب. 

الكنترول بحصر الغياب واستالم كراسات الزائدة لتسلم  بعد مرور ساعة من بدء االمتحان يقوم أحد أعضاء  .12

 بعد ذلك لرئيس الكنترول.  

 

 تسليم وتسلم أوراق اإلجابة من المصحح.  .13

 متابعة عملية التصحيح والتأكد من تصحيح جميع أجزاء اإلجابة.  .14

 التأكد من قيام لجنة الممتحنين بتصحيح جميع األسالة.  .15

 التأكد من صحة نقل الدرجات من داخل إلى خارج كراسة اإلجابة وتوقيع المصححين.  .16

 التأكد من جمع الدرجات على الكراسة.  .17

 . استالم كشوف الدرجات العلمية إن وجد والتأكد من االلتزام بنظم وقواعد هذه االمتحانات داخل الكلية .18

القيام بعملية إدخال البيانات والدرجات الخاصة بالطالب لالختبارات المختلفة لكل مقرر وذلك بعد فض   .19

 سرية كراسات اإلجابة النظرية عن طريق رئيس الكنترول.  

 القيام بأعمال إعداد النتيجة النهائية ومراجعتها وعرضها على رئيس الكنترول.   .20

 مهام رئيس اللجنة:   ▪

ات عقد االمتحان والتأكد من تناسب عدد الطالب مع المساحة واإلضاءة والتهوية قبل  المرور على قاع .12

 إجراء االمتحان. 

التأكد من تجهيز قاعات عقد امتحانات الفرقة ومراجعة أرقام الجلوس الخاصة بالطالب على الكشوف   .13

 الخاصة بالفرقة والمعتمدة من إدارة شئون الطالب.  

 التأكد من وضع التعليمات الخاصة بكل لجنة على لوحة مجاورة لها وتشمل:   .14
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 الفم وجراحة طب كلية
  واالسنان

 جدول االمتحان الخاصة بالفرقة.   ▪

 اعها في االختبارات التحريرية. التعليمات الواجب إتب ▪

 أسماء رئيس اللجان والمراقبين والمالحظين.  ▪

 جدول االختبارات العملية.  ▪

 التأكد من اإلعداد لتسليم الهواتف المحمولة من الطالب خارج اللجان    .15

 وجود مكان لوضع الكتب أو المذكرات الخاصة بالطالب خارج اللجان.   .16

 يس الممتحنين على اللجان توزيع السادة أعضاء هيئة التدر .17

التواجد في اللجان قبل موعد انعقاد االمتحان بحوالي نصف ساعة الستالم أوراق اسئلة االمتحان وأوراق   .18

 اإلجابة من رئيس الكنترول في أظرف محكمة الغلق  

 التواجد الدائم باللجان طوال فترة االمتحان   .19

ية االمتحان وإبقائه وإخبار رئيس الكنترول ألن عدم السماح ألي طالب بالدخول بعد نصف ساعة من بدا .20

 ذلك يتطلب موافقة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

في حالة عدم وجود اسم طالب في حافظة األسماء يرجي عدم إضافة اسمه والرجوع لمندوب شئون الطالب   .21

 لفحص حالته 

 ل الموجود على كراسات اإلجابة أثناء االمتحان. التوقيع على ختم الكنترو .22

 

 

o  مهام أعضاء هيئة التدريس الخاصة بأعمال االمتحانات 

 قبل بدء االمتحانات   

 التقويم المستمر للطالب.  .17

 إشراك الطالب في وضع جداول االمتحانات.  .18

 االلتزام بمواعيد جلسات االمتحان (الشفوي والعملي.)   .19

 إرسال األوراق الخاصة باألسئلة قبل تاريخ االمتحان بوقت كاف.   .20

 االلتزام بتوزيع الدرجات التحريرية والشفوية وأعمال السنة وفقا لالئحة الخاصة بالكلية.   .21

 ميل أخر.  االشتراك مع الزمالء في وضع األسئلة إذا كانت المادة تدرس مع ز .22

إرسال درجات أعمال السنة، ودرجات العملي مع األوراق التي تثبت هذه الدرجات، وموقعة من أستاذ المادة   .23

 ورئيس القسم.  

 كتابة االمتحان ومراجعته من اللجنة المشكلة.   .24

 طبع االمتحان في الموعد المحدد والمقرر من إدارة الكلية.  .25

 ابة النموذجية.  تسليم االمتحان وطباعته مع تسليم اإلج .26

 تسليم االمتحان إلي رئيس الكنترول.   .27

 إرسال درجات االختبارات الشفهية موقعة من اللجنة الثالثية ورئيس القسم.   .28
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 الفم وجراحة طب كلية
توعيه الطالب بالمهارات الالزمة لإلجابة على االمتحان وتدريبهم على استخدام ورقه اإلجابة اإللكترونية  .29  واالسنان

 واالمتحانات اإللكترونية  

تحان مع ما تم تدريسية وتقييم مستويات الطالب حسب تفوقهم كما ان يتناسب كم المادة  مالءمة االم .30

 االمتحانية والفترة الزمنية المخصصة لالمتحان   

 تشمل المادة االمتحانية كافة جوانب التعلم( المعرفية والوجدانية والمهارية)   .31

 عدم اشراك االقارب في امتحانات أقاربهم  .32

   أثناء االمتحانات 

 االلتزام بالتواجد أثناء عقد االمتحانات الخاصة بمقرراتهم.   .6

 االستماع إلى مالحظات الطالب واإلجابة عليها.  .7

 االلتزام بتعليمات األسئلة الكلية والجامعة فيما يخص خطة سير االمتحانات.  .8

 التعاون مع الزمالء أثناء سير االمتحانات.  .9

 التواجد مع الزمالء في لجنة االختبارات الشفوية واالختبارات التحريرية.  .10

 بعد االمتحانات  

 شخصي المباشر ألوراق االمتحان. االستالم ال .11

 التوقيع أمام درجة كل سؤال على كراسة اإلجابة.  .12

 كتابة الدرجة الكلية باألرقام والحروف والتوقيع عليها.  .13

 تقدير درجات الطالب (تصحيح األوراق) من جانب المصحح األول والثاني والثالث.  .14

 االلتزام بتصحيح األسئلة الخاصة به فقط إذا كان االمتحان يشترك فيه أكثر من أستاذ.  .15

 تسليم أوراق االمتحان للكنترول المختص في الوقت المحدد.   .16

 إرسال نموذج اإلجابة لتحميلة على الموقع اإللكتروني للكلية.  .17

 تسليم أوراق اإلجابة لرئيس لجنة الرصد في الوقت المحدد.   .18

 بمراجعة النتائج في حالة وجود تظلم وبحث هذه التظلمات.   السماح .19

 إعادة تصحيح كراسات اإلجابة من أستاذ متخصص أو أكثر إذا تتطلب األمر ذلك.   .20

   

o  مهام الهيئة المعاونة 

 التحضير والمراجعة قبل االمتحان )كراسات اإلجابة، المعامل...... ، (  .3

 ي سياق أعمال الكنتروالت.  االلتزام بتنفيذ ما يكلفون به من مهام ف .4

 تشكيل ومهام لجان االمتحانات  ✓

يتولى االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة اعتماد تشكيل لجان االمتحانات بناء على عرض االستاذ   أوال:

الدكتور /نائب رئيس الجامعة المختص الذي يتولى االشراف العام على االمتحانات بجميع كليات 

 الجامعة  
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 الفم وجراحة طب كلية
ف أمور االمتحانات  يكون عميد الكلية الرئيس العام لالمتحانات في نطاق الكلية ويتولى تصريثانيا:   واالسنان

بالكلية واالشراف على سير العمل بها في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية 

وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ويدعو االستاذ الدكتور عميد الكلية الى اجتماع 

تقويم واالمتحانات بالكلية ومدير ادارة الكلية يضم وكالء الكلية ورؤساء لجان االمتحان ومنسق وحدة ال

 لتحديد خطة سير أعمال االمتحان، واصدار التعليمات في هذا الشأن والرد على التساؤالت. 

كما يتولى ادارة مراحل االمتحان المختلفة وكيال لكلية لشئون التعليم والطالب وعليه تشكيل اللجان في 

 المحددة لكل لجنة على حدة كما يتولى المهام التالية:   كل مرحلة من المراحل تبعا للقواعد

حصر السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاوني أعضاء هيئة التدريس ممن لهم أقارب حتى الدرجة الرابعة   .6

 وتوزيعهم على اللجان االمتحانية التي ال يوجد بها أقاربهم مع أعفائهم من العمل بكنتروالت الكلية  

لجامعة لشئون التعليم والطالب بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موافاة نائب رئيس ا .7

 القائمين بأعمال المالحظات بالكلية   

موافاة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بأسماء السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين  .8

 لمالحظة   يتم توزيعهم على كليات الجامعة للقيام بأعمال ا

 موافاة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب بتشكيل الكنتروالت للفصل الدراسي   .9

 

 اخطار االدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة بتشكيل لجان أعمال االمتحانات بالكليات للمراجعة   .10

 تشكيل لجان االمتحان:   ثالثا: 

 الرئيس العام لالمتحانات عميد الكلية    .13

 لجنة ادارة ومتابعه سير االمتحانات ويرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   .14

 لجان وضع ادارة االمتحانات  .15

 لجان االعداد والتنظيم   .16

 لجان المراقبة العامة (الكنترول)   .17

 لجان المالحظة    .18

 لجان المصححين   .19

 لجان الرصد    .20

 االوراق االمتحانية   لجنة مراجعه  .21

 لجنة مراجعه أوراق اإلجابة   .22

 اللجان الخاصة   .23

 لجنة التحقيقات واالستشارات القانونية للجان االمتحانات   .24

يتم تعين رئيس لكل كنترول لتنظيم ومتابعه أعمال االمتحانات، وتنقسم هذه الكنتروالت الى كنترول  

التدريس يتناسب مع عدد الطالب، ويقوم كل منهم  لكل فرقه، ويضم كل كنترول عددا من أعضاء هيئة 
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 الفم وجراحة طب كلية
برئاسة لجنة من اللجان االمتحانية لتسيير االمتحانات داخل اللجان المختلفة ويعاونهم من المالحظين من   واالسنان

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لجنة ادارة ومتابعه سير االمتحانات  

 مهام اللجنة قبل بدء االمتحان   ✓

 دراسة القواعد المنظمة لالمتحانات  .6

 االطالع على خطط واجراءات لسير االمتحانات في كليات مناظرة    .7

 حصر االمكانيات البشرية والمادية للكلية   .8

 تحديد االحتياجات الضروري لعملية سير االمتحانات   .9

  صياغة االجراءات التنفيذية التي تتسم بالوضوح والدقة والشمول محتويه ما يلي: .10

 تشكيل لجان المراقبة واالشراف   ▪

 وضع جداول االمتحانات )شامله أماكن اللجان ومواعيد االمتحانات(   ▪

 اعداد أرقام الجلوس   ▪

 تجهيز قاعات عقد االمتحانات   ▪

 تجهيز وتصميم أوراق اإلجابة من حيث عددها وجودتها واعتمادها بختم الكنترول  ▪

ظروف عليه جميع بيانات الفرقة، المادة،  وضع االوراق الخاصة بكل لجنة بعددها على م ▪

اليوم، الساعة، رقم اللجنة، ومكانها، عدد الطالب بها، المراقبين والمالحظين على هذه اللجنة، رئيس  

 اللجان المسؤول عن هذه اللجنة  

   مهام اللجنة أثناء االمتحان ✓

متابعه أداء المسئولين كل لمهامه حسب الموقع الذي تم تكليفه به، رئيس كنترول، عضو  .3

يومية طوال فتره االمتحانات  تقارير  كنترول، رئيس لجان، مالحظ أو مراقب وكتابه 

على  وحثهم  المتميزة  الممارسات  أسباب  وتحديد  االداء  وجودة  االلتزام  بمدى  خاصة 

وكذلك ضبط مخالفات المتقاعسين وتنبيههم بخطورة سوء االستمرار في االداء المتميز 

 االداء على عمليه التقويم وعلى المسئولين أنفسهم وحثهم لتحسين االداء   

تسجيل العجز في االمكانيات والتجهيزات إن وجدت، وتحديد المطلوب لتحسين االداء   .4

 مهام اللجنة بعد اعالن النتائج  

بأخذ ع .7 الكنتروالت  أعمال  المقررات  مراجعه  في  للطالب  النظرية  االختبارات  اجابه  أوراق  ينات من 

المختلفة لكل فرقة، ومراجعه بعض أعمال التصحيح على نموذج اإلجابة الخاص باالمتحان وكذلك أعمال  

 الجمع والرصد .... الخ 

على .8 القائمين  كفاءة  على  وكذلك  االمتحان  عن  المسئولين  المادة  أساتذة  أداء  دقه  على  العمل    للوقوف 

 بالكنتروالت وتسجيل المخالفات إن وجدت لوضعها في تقرير اللجنة  

بينهما   .9 مقارنه  وعمل  والعملية،  والشفهية،  النظرية،  لالختبارات  الطالب  درجات  من  عينات  مراجعه 

االختبارات النظرية والشفهيه والعملية لنفس الطلبة ويتم فحص الحاالت التي يوجد بها هذا التفاوت وعمل 

 رير بها  تق
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 الفم وجراحة طب كلية
مقارنه نتائج االمتحانات للمقررات المختلفة لهذا العام بالعام السابق لتقويم العملية التعليمية بالكلية لتحديد   .10  واالسنان

 مواطن القوة ودعمها ونقاط الضعف والعمل على تالفيها   

 رصد معوقات تنظيم وتنفيذ أعمال التقويم واالمتحانات بالكلية لدراستها ووضع حلول لها   .11

ه تقرير شامل عن نتائج متابعه جميع أعمال عملية التقويم واالمتحانات للدراسة ووضع خطة التحسين كتاب .12

 الالزمة  

 بالكلية  البحثية  المراكز-5

 :  المركز  اهداف

o وان يقدم المركز   وغرس االسنان  الليزر تطبيقات في  متخصص وتعليمي عالجي مركز يكون ان

 طب االسنان  فياالسنان  وغرسالخدمات العالجية والتدريبية على مستحدثات الليزر 

o المركز تخريج جيل جديد من دارسي وممارسي طب االسنان باالطالع على مستحدثات  يستهدف

ثقافة  العالج لخلق كوادر فنية تنافسية محلية ودولية ولترسيخ فياالسنان  وغرستكنولوجيا الليزر 

 التطوير والتطور في المجال التعليمي والعالجي  

o المركز بتنظيم دورات تدريبية لخريجي كليات طب الفم واالسنان في انحاء الجمهورية حيث قامت   يقوم

 االسنان  وغرسجامعة مصر بتجهيز المركز باحدث اجهزة الليزر 

o اتمستحدث على االسنان طب ارسيومم الصحة وزارة واطباء الجامعة كوادر  تدريب المركز يستهدف 

 العالجية والتعليمية  االسنان  وغرسالليزر
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 البيئة تنمية لشئون خدمة المجتمع ووكيل الكلية 

 البيانات الوظيفية  .1

 البيئة.  تنمية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و المســمى الـــوظيفي

 عميد الكلية   الـــرئيــس المباشــر 
 العليا اإلدارة 

 إداري/ أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

   الهدف العام للوظيفة .2

 معاونة عميد الكلية في إدارة الشئون الخاصة لشئون البيئة وخدمة المجتمع المحلى المحيط بالكلية. 

 

 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
ل خدمة المجتمع وتنمية  االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى مجا

 البيئة.  

2.  
دمة من ومواردها المالية من خالل تنمية وتطوير الخدمات المق الجامعةكة في زيادة مصادر دخل اشار الم

 الوحدات ذات الطابع الخاص. 
 اإلشراف علي إعداد الخطط والبرامج التي تكفل دور الكلية في خدمه المجتمع وتنمية البيئة.    .3

4.  
الفم واالسنان لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي ارات المختصة بطب وجراحة لهيئات واإلدالتواصل مع ا

 لية. للك
 . األزمات وحل المشكالتومكافحة العدوي التي تعاني منهاالكلية والمجتمع المحيط بها المشاركة في إدارة  .5

6.  
الهيئة المعاونة، والموظفين،  ريس، وأعضاء هيئة التدلكلية لكل من المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية با

 لطالب، والمجتمع المحلى. وا
 المشاركة فى تنظيم برامج التوعية بخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة.   .7
 تنظيم القوافل العالجية في جميع أنحاء البالد لتقديم الخدمات الطبية في مجال طب وجراحة الفم واألسنان.   .8
 يئة.  مة المجتمع وتنمية البية فى مجاالت خدالستشارات العلمتقديم ا  .9
 عداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.  إ  . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 الفم واألسنانحاصل علي درجة األستاذية أو أستاذ مساعد في أحد مجاالت طب وجراحة  المؤهالت 

 يمي.خبرة إدارية في العمل األكاد - رات ـــــالخبـ
 .العلمى   البحثخبرة في التدريس و -
 . عضويه الهيئات العلميةوالمجتمعية والخدمية -
 خصوصا في شئون البيئة وخدمة المجتمعخبرة أكاديمية وعلميه وادارية  -
 العام الخيرى  بالعمل  عالقه لهمن  يفضل -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

   

 : اللجنة  مهام

ورقي يتم   ونموذجمن خالل نموذج اإللكتروني  الخريجينالتواصل المستمر الفعال بين الجامعة و يتم .1

 .دورية لقاءات عمل يتم كما ،لخريجينخالل وحدة ا لكترونية والورقية مع ا من ملئهم بالطرق اإل

 . للخريجين المناسبة التدريبية الدورات لتوفير العمل سوق احتياجات معرفة .2

المعارض، الندوات، المحاضرات   :التالياركة الخريجين باألنشطة التي تنظمها الجامعة وتتمثل فى مش .3

 : التاليباإلضافة إلى  وكذلك اللقاءات،العامة، 

 ملتقيات للتوظيف: ✓

  االعمال وأصحاب الشركات و الخريجين بدعوة وتقوم توظيفي يوم بعمل الكلية من بدعم اللجنة تقوم

 .سنوي بشكل للخريجين عمل فرص  التوفير طب مجال  في المختلفة

 :خريجين ملتقي ✓

  من يواجههم فيما ودعمهم معهم اصلتولل سنوي بشكل للخريجين ملتقي  بعمل الكلية من بدعم اللجنة تقوم

للدورات التدريبية في مجاالت طب االسنان المختلفة لتنمية   احتياجاتهم ومعرفة وتحديات كلمشا

 المهارات االكلينيكية لمواكبة تطورات سوق العمل 

 دورات تدريبية: ✓

التي حيث يتم عرض دورات تدريبية على ضوء االحتياجات التدريبية والمهنية للخريجين و

م بالعمل على إعالم الخريجين المهنية الخاصة بهم. كما تقو تساعدهم على سد النقص في المهارات

 للمشاركة في تلك الدورات والندوات وورش عمل. 

 حفل يوم الخريج: ✓

 . الخريجين أوائل ولتكريم بهم لالحتفال للخريجين سنوي حفل يقام 

. 

 إعالنات الوظائف:  ✓

االجتماعي  طريق صفحة التواصلفرص عمل للخريجين عن اللجنة باألعالن عن  تقوم

(Facebook) 

   للخريجين العمل فرص متابعة و حصر ✓

 

   العالجية والقوافل المجتمع خدمة  لجنة -

 

o . التنسيق مع المجلس القومي للشباب للتعاون على تنفيذ هذه القوافل 

o الجهات التنفيذية والشعبية بتلك  تحديد مواعيد القوافل وإخطار مديرية الشباب والرياضة بها إلخطار

 بمواعيد القافلة واإلجراءات المطلوبة لعمل القافلة حتى تؤدي رسالتها على أكمل وجه  القرى

o افة االدارة العامةتوفير وسائل االنتقال للقافلة لنقلها إلى القرية المراد توجيه القافلة إليها لصح 

https://www.pua.edu.eg/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d9%86-2/?lang=ar
sfoud
Typewriter
لجنة متابعة الخريجين و الإرشاد المهنى

sfoud
Typewriter
-

sfoud
Typewriter
مهام و اختصاصات اللجان التابعة لوكيل خدمة المجتمع و تنمية البيئة  
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

o يتم التالحم  خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بها حيث تكون القوافل الطبيه امام بوابة الجامعة على

 بينهما فكرا وعلما ويظهر التأثير المباشر لهذا التالحم 

o تعريف المجتمع بدور الجامعة في أداء رسالتها الخاصة بخدمته وتنمية البيئة في مجاالتها المختلفة  

o ت وحل المشكالت الموجودة  استفادة المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة في كافة المجاال

 مباشرا  بالبيئة حال 

o  توجيه البحث العلمي التطبيقي لحل مشكالت المجتمع حال علميا واقعيا من خالل التجارب

 والممارسة الفعلية 

o احل البكالوريوس للتدريب العملي والتطبيقياالحتكاك المباشر بين الطالب في الفرق النهائية من مر 

 والصحة المهنة ومكافحة العدوى   السالمةلجنة  هامم -

o ج مكافحة العدوى بالمرافق الصحية والمستشفيات برام عدادإ 

o اقتراح سياسة مكافحة العدوى واإلشراف على تشكيل لجانها وشبكات مكافحة العدوى 

o  والعاملين على مكافحة العدوى والطالب التدريس هيئة واعضاء الطبي الطاقمتدريب 

o مع جهات االختصاص  آلمن للمخلفات الطبيةقتراح سياسة التخلص اا 

o إعداد برامج مكافحة العدوى عند حدوث األوبئة والتعريف بطرق تطبيقها 

o  المقترحات القيام بوضع برامج التوعية و التثقيف للوقاية من العدوى وتنفيذ التوصيات و

  بشأنها

o   إعداد النماذج و السجالت الخاصة ببرامج مكافحة العدوى 

o مكافحة العدوى حات وابحاثاقتراح مسو  

o دوى ومتابعتها وتقييم أدائها الفني والطبي بالمرفق التابع للمركز  مكافحة الع تنفيذ برامج 

o  اية أعمال أخرى تسند للقسم في إطار اختصاصاته 

o تقارير االداء عن وضع مكافحة العدوى شهريا لعميد الكلية  رفع 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 األزمات و الكوارث  لجنة  مهام -

ة طبقا للمنظومة القومية إلدارة األزمات إلى  وارث بالكليزمات و الكمهام وحدة إدارة األيم دور ويمكن تقس

 ثالث مراحل ، وذلك وفقا لمراحل إدارة الكوارث ، على النحو التالي : 

 أوال المرحلة األولى :  

 ما قبل األزمة الحدث الطارئ الكارثة ويتم فيها :  

o  ) مدى القريب المتوسط البعيد ثها في ال لألزمات والكوارث المحتمل حدوالتخطيط ) التنبؤ / التوقع 

o   إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث 

o  إتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع تسكين األزمة أو الكارثة 

o يانة المعدات .  االستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب األفراد وص 

o ورش عمل تدريبية لالرتقاء بمستوى كفاءة  الكوارث واألزمات ، وعقد  ثقافي بإدارةنشر الوعي ال

 لكلية في هذا المجال العاملين با

o  . تطوير آليات الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث كلما كان ذلك ممكنا 

o  المناسبة تجهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة اإلتصال 

 ستجابة واالحتواء ثانيا : مرحلة المواجهة واال

o  . تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها 

o  . تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية األزمة أو الكارثة 

o تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة4أعمال خدمات الطوارئ العاجلة القيام ب .  . 

o  اإلجراءات   موقف بشكل مستمر ، وتقييمه ، وتحديدمتابعة الحدث والوقوف على تطورات ال

 المطلوبة للتعامل معه من خالل غرفة العمليات .

 :  ثالثا : مرحلة التوازن 

o  . حصر الخسائر في األفراد والمنشات 

o قبل المحتملة .وإعادة البناء ) مرحلة إستئناف النشاط ( والحماية من أخطار المست التأهيل 

o   الكارثة خالل مرحلة المواجهة واالستجابة واالحتواء تم اتخاذها للتعامل مع تقييم اإلجراءات التي

 والخروج بالدروس المستفادة  

o إلى الجهات المعنية لالستفادة منها   توثيق الحدث و تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة ، وتوجيهها

فقا للمستجدات من أجل   ) إن وجدت ( ، وتطوير وتحديث الخطط ومن أجل تالفي السلبيات مستقبال

 إدارة أفضل 
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 التعليمية   والمعامل العيادات تطوير لجنة مهام -

o راسة تجهيز المعامل والعيادات باألجهزة والمعدات الالزمة.د. 

o  .االستعانة بفنيين القسم والمعيدين مباشرة في تنظيم المعامل والعيادات وتجهيزها 

o والمعدات. خطوات تفصيلية لكيفية تشغيل األجهزة ع وض 

o .الرفع باحتياجات المعامل والعيادات من مواد ومحاليل بشكل منتظم 

o  .االشراف على نظافة وصيانة المعامل والعيادات 

o -سالمة في المعامل والعيادات. تفعيل ممارسات وأنظمة ال 

 

    

 

 يطانية مركزالتاهيل للحصول على الزمالة البر ✓

 اهداف المركز :

تدريب وتاهيل اطباء االسنان نظريا وعمليا لدخول امتحانات كليات الجراحين الملكية في بريطانيا   •

 وما يتبعها في كندا واستراليا  

صصات االرتقاء بمستوى طب االسنان من خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في جميع التخ •

لين بالبرنامج ان يشتركو في هذه  طباء االسنان الغير مسجللمشتركين في البرنامج كما يسمح ال

 الدورات وورش العمل  

 

 وحدة التعـــــليم المســــتمر   ✓

يهدف المركز الي تدريب االطباء خريجي كلية طب وجراحة الفم واالسنان بالجامعة وخريجي كليات 

م واالسنان وعالج ى , وذلك في جميع تخصصات طب وجراحة الفطب االسنان بالجامعات االخر

 المرضى في العيادات الخاصة بالمركز 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلــمية  األقســـام
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 الهيكل التنظيمي لألقسام العلمية 

 

رئيس جملس القسم

لسكراترية والاعامل ا
الادارية الاخرى

الاطباء املقميون اعضاء الهيئة املعاونة

اعضاء الهيئة املعاونة 
املعيني بدوام جزيئ

اعضاء الهيئة املعاونة 
املعيني بدوام لكي

اعضاء هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس 
املنتدبي لكيا

اعضاء هيئة التدريس 
املعيني

اعضاء هيئة التدريس 
املنتدبي جزئيا 

انئب رئيس جملس القسم 
لشؤون التخصص
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 س القسم ــــــــــمجل

 باألقدميةرسين بالتناوب كل سنة  القسم من األساتذة واألساتذة المساعدين وخمسة من المد   مجلسيتكون  

مرة كل شهر على األقل، على أال يزيد عدد المدرسين عن عدد   االجتماعدرس ويكون  فة موظي  في

 (.1972لسنة  49م قانون تنظيم الجامعات رق 52األساتذة واألساتذة المساعدين )مادة 

 مهام مجلس القسم:  ✓

ات الدراسية كما يحدد البرنامج والمقرر  ،لقة بالقسمدارية المتعجميع األعمال العلمية والدراسية واإل

  وكافةهيئة التدريس بالقسم  أعضاء جميعوالمحاضرات والتدريب على وتوزيع الدروس 

 55مادة   - 1972لسنة  49الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم  االختصاصات

o رسم سياسة التعليم والبحث العلمي في القسم. 

o مختلف التخص صات فيه نيوالتنسيق ب وضع نظام العمل بالقسم 

o المقررات الدراسية التي يتولى تدريسها واقتراح محتواها العلمي راحاقت. 

o  مـواد القسم وتيسير حصول الطالب عليها وتدعيمتحديد الكتـب والمراجـع فـي 

 .بها المكتبة

o  .وضع خطة للبحوث واإلشراف على تنفيذها بالقسم 

o غالتفر ت دراسية والترخيص بإجازات وات أو حلقامهمات ومؤتمرات علمية أو ند 

 .العلمي

o اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية. 

o  الدراسيةعلى منح وإعطائهم اإلجازات. 

o اقتراح توزيع أعمال االمتحانات وتشكيل لجانها فيما يخص القسم. 

o قتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العلياا. 

o م عليها ومنح درجات لرسائل وتشكيل لجان الحكالمشرفين على اقتـراح تعيـين ا 

o الماجستير والدكتوراة. 

o تحانات وتوصياتمناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم ونتـائج االم 

o  المؤتمرات العلمية وتقي يم نظم الدراسة واالمتحان والبحث العلمي في القسم 

o المجتمععلمي والتعليمي ومطالب بما يتفق مع التقدم ال  رهايومراجعتهـا وتطو 

o المتطورة وحاجته. 

o متابعة تنفيذ سياسة التعليم والبحوث في القسم. 
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 القسم   مجلس رئيس  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 البيانات الوظيفية  .1

 القسم  مجلس  رئيس  المســمى الـــوظيفي
 عميد الكلية   الـــرئيــس المباشــر 

 العليا اإلدارة 
 ديميأكا  /إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ياـسة التى يرـسمها مجلس الكلية  ف ريـشر ئيس القـسم على الـشئون العلمية واإلدارية والمالية فى القـسم فى حدود الـس
 ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 

 

 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 فى تخصصه.ستراتيجية للكلية التنفيذية للخطة اإلبالخطة  طة المتعلقةتنفيذ األنش  .1

2.  
متابعة األعمال اليومية بالقسم وتقديم التقارير الهامة الخاصة بشئون القسم العلمية والتعليمية واإلدارية والمالية  

 إلى عميد الكلية.
 الذي يرأسه.القسم العلمي متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخص   .3

4.  
وآداب وسلوكيات المهنة، وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات    لى النظام،المحافظة ع

 الرسمية، وإبالغ العميد في حالة حدوث أي شئ يمس حسن سير العمل بالقسم العلمي. 

5.  
الم والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تطوير  على  خالل  العمل  من  المستمعاونة  والتعليم  ر  التدريب 

 ت العلمية المختلفة. والمشاركة فى الفعاليا
 التعاون مع األقسام العلمية األخرى بالكلية لتسهيل وتنظيم وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة للطالب.   .6
 سم. إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس الق  .7

8.  
والدرو  المحاضرات،  توزيع  علاقتراح  األخرى  الجامعية  واألعمال  القائمين  س،  التدريس  هيئة  أعضاء  ى 

 بالتدريس فى القسم للعرض؛ وذلك للعرض على مجلس القسم.   
 العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم. اقتراح خطة الدراسة   .9

10 .  
لعام الجامعى، ويحرر عن  قسم الى االجتماع مرة على األقل خالل ايدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمى لل 

 والكلية. االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم 
 ريس والهيئة المعاونة بالقسم.ترتيب وتنظيم جدول اإلجازات الخاص بأعضاء هيئة التد  . 11

12 .  

ويتضمن هذا  ية، واإلدارية، والتعليمية، والمالية،  إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلم
انات ونتائجها، وبيان  التقرير عرضا  ألوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل به، وشئون الدراسة واالمتح

فيذ، وعرض المقترحات بالحلول المالئمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم  العقبات التي اعترضت التن
 لى مجلس الكلية. توطئة لعرضه ع

 .  القسم نظرلك لعرض وجهة ام مجلس الكلية؛ وذيمثل مجلس القسم أم  . 13

 

 المؤهالت والخبرة  .4
قائم بعمل رئيس الحالة ذة في همسـاعد )ويسـمى  حاصـل علي درجة األسـتاذية أو أسـتاذ  المؤهالت 

 في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان(مجلس القسم  
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 التخصص القسم لشئون  مجلس نائب رئيس

 البيانات الوظيفية  .1
 لشئون التخصصالقسم  مجلس رئيس نائب  المســمى الـــوظيفي
 رئيس مجلس القسم العلمي الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 إداري/ أكاديمي وظيفـــيالمســار ال

 

 للوظيفة  الهدف العام   .2
حدود الســياســة التي فى القســم فى يســاعد رئيس مجلس القســم في اإلشــراف على إدارة الشــئون العلمية واإلدارية  

 يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم

 

 المسؤوليات الرئيسية  .3
 تخصصية المهام ال

1.  
  إلى اإلدارية  و، والتعليمية،  لميةلعا  لشعبةير الهامة الخاصة بشئون االتقار  وتقديم  بالشعبةمتابعة األعمال اليومية  

 رئيش مجلس القسم العلمي. 
 الشعبة العلمية التي يرأسها.  متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخص   .2

3.  
بشعبة  عمل شئ يمس حسن سير الفي حالة حدوث أي  النظام وإبالغ رئيس مجلس القسم العلمي المحافظة على

 . التخصص
 . العلمي مجلس القسمرئيس  للعرض على  للشعبةإعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة   .4

5.  
القائمين   التدريس  هيئة  أعضاء  على  األخرى  الجامعية  واألعمال  والدروس،  المحاضرات،  توزيع  اقتراح 

 .  العلمي مجلس القسمرئيس  ى ؛ وذلك للعرض علالشعبةبالتدريس فى 
 .العلمي مجلس القسمرئيس  للعرض على بالشعبة سة العليا والبحوث طة الدرااقتراح خ  .6
 ويعرض شئون الشعبة في المؤتمر العلمي.  لمؤتمر العلمى للقسم ايمثل الشعبة المتخصصة في   .7
 معاونة بالشعبة. ة التدريس والهيئة الترتيب وتنظيم جدول اإلجازات الخاص بأعضاء هيئ  .8

9.  

ويتضمن هذا التقرير    ،العلمية، واإلدارية، والتعليميةالشعبة  ئون  ة كل عام جامعي عن شإعداد تقرير في نهاي
عرضا  ألوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل به، وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها، وبيان العقبات 

لقسم  مجلس ارئيس    الحلول المالئمة، ويعرض هذا التقرير علىالتي اعترضت التنفيذ، وعرض المقترحات ب
 . لعرضه على مجلس الكلية

 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 حاصل علي درجة األستاذية أو أستاذ مساعد في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 .العمل األكاديميخبرة إدارية في   - الخبــــــرات 
 . العلمى   ثبحخبرة في التدريس وال -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 مدرس(  -أستاذ مساعد -)أستاذ عضو هيئة تدريس 

 

 البيانات الوظيفية  .1
 مدرس(   -أستاذ مساعد -عضو هيئة تدريس )أستاذ المســمى الـــوظيفي
 ) رئيس الشعبة (  رئيس مجلس القسم العلمي الـــرئيــس المباشــر 

 الخاص  الكادر اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
القيام بجميع المهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلية وتقديم 

 خدمات للمجتمع المحلى وتنمية البيئة.

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.ة للخطة التنفيذيشطة المتعلقة بالخطة تنفيذ األنااللتزام ب  .1

2.  
تدريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والمعايير األكاديمية 

 .  دراسات العليا، وأي مجاالت  تعليميةللتخصص لطالب مرحلة البكالوريوس وطالب ال 
 . المعتمدة إلعداد االمتحاناتلطالب، طبقا  للمعايير ى وضع وتصحيح االمتحانات الخاصة باركة فالمشا  .3
 بحوث طالب الدراسات العليا.اإلشراف على رسائل و  .4
 نشر نتائج األبحاث.القيام  بالبحوث في مجال تخصصه و  .5
 القيام بمهام اإلرشاد األكاديمى للطالب.   .6
 والجامعة.  ،كليةوال ،القسمالعمل في لجان   .7
 المشاركة فى األنشطة الطالبية.لطالب وتصال المباشر مع ااإل  .8

9.  
فيما ال  ،بعد موافقة مجلس الكلية  الخاص في مجال التخصصارات لمنظمات القطاع العام وتقديم االستش

 .والمهنةال يتنافي مع األخالق العامة للجامعة ويتعارض مع متطلبات العمل بالكلية، 
 والجامعة.أللكلية، أو م، إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص للقسأو عضوية   . 10

11 .  
عضوية أو إدارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والزماالت 

 وغيرها
 البيئة. المشاركة فى برامج توعية وتدريب وخدمة المجتمع المحلى وحماية   . 12
 ودة.أعمــــــال الج ما يوكل ألية من   . 13

 

 رة المؤهالت والخب .4

 تخصص القسم العلميمجاالت   درجة الدكتوراة في أحدحاصل علي  المؤهالت 

 ذو قدرة على تطبيق أساليب التعليم والتعلم - الخبــــــرات 
 ذو قدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدريس -
 .  ل التخصص العلميعلى القيام بأبحاث مبتكرة في مجالديه القدرة   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ( مساعد  مدرس -معيد ) معاونةعضو هيئة 

 

 البيانات الوظيفية  .1

 (  مساعد  مدرس  -معيد) معاونةعضو هيئة  المســمى الـــوظيفي
 )رئيس الشعبة (  رئيس مجلس القسم العلمي نائب الـــرئيــس المباشــر 

 الخاصالكادر   اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 العام للوظيفة  دف  اله .2

يكونون كنواة أعضــاء التدريس فيها ، ويقومون بالدراســات والبحوث ين ومدرســين مســاعدين يعين فى الكلية معيد
العلمية الالزمة، للحصـول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد إليهم القسـم المختص من متابعة الدروس العملية  

لس القسـم  لفهم بها العميد ومجعمال األخرى التى يكهيئة التدريس وباأل وسـواها من األعمال تحت إشـراف أعضـاء
 المختص.  

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.  .1

2.  
  اقصاها مدة   فى  المساعد للمدرس  بالنسبه الدكتوراه او  للمعيدبالحصول على درجة الماجستير بالنسبة  االلتزام
 سنوات  خمس

 .  والتطبيقيهأعضاء هيئة التدريس فى الدروس العمليه  معاونة  .3
 العيادات  داخلفى االشراف على تدريب طالب مرحله البكالوريوس   التدريس هيئة اعضاء معاونة  .4
 الب مرحله االمتياز داخل العيادات  اعضاء هيئة التدريس فى االشراف على تدريب ط  معاونة  .5
 ى المعدين والمدرسين المساعدين أصول التدريس والتدريب علية وفق النظام المقرر بالكلية لقيت  .6

7.  
بالكلية والمؤتمرات العلمية   مشاركة كال من المعيدين والمدرسين المساعدين فى أعمال المؤتمرات العلمية  

 رة فى الالئحة التنفيذية.  لألقسام، وذلك وفقا لألحكام المقر
 متحانات بما يتوافق مع نظام الكلية المعتمد من مجلس الكلية. ي أعمال اال المشاركة ف  .8
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4
ــل علي درجة  - المؤهالت  ب ط  فيبتقدير تراكمي جيد جدا  على األقل  البكالوريوس )في حالة المعيد(  حاصــ

 وجراحة الفم واألسنان. 
ر )في حالة مدرس مـساعد( في إحدى تخـصـصات طب وجراحة الفم  جة الماجـستيحاـصل على در -

 واألسنان.
 ذو قدرة على العمل في فريق   - الخبــــــرات 
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 طبيب مقيم 

 

 البيانات الوظيفية  .1

 طبيب مقيم  المســمى الـــوظيفي
 ) رئيس الشعبه (  م العلميرئيس مجلس القس الـــرئيــس المباشــر 

 لخاصدر االكا اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

 ى االختصاصات األخرى في المستشفى.القيام بجميع المهام التي يكلفه به مجلس القسم، باإلضافة إل

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 ألخصائي للمريض. االستشاري أو اخطة العالجية التي يصفها معالجة المرضى في حدود ال  .1
 المشاركة في المناوبات الليلية على ضوء ما يقرره القسم العلمي   .2
 المشاركة في النشاطات العلمية للقسم مثل المؤتمر العلمي للقسم.    .3
 إعداد التقارير الطبية والملخصات عن المرضى الذين يشارك في عالجهم   .4
 أثناء الدروس العملية.الطالب متابعة   .5
 يوكلها إليه القسم.   م أخرىبأى مهاالقيام   .6
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .7

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 .بكالوريوسدرجة  حاصل علي  المؤهالت 

 الخبــــــرات 
 التواصل مع األخرينذو قدرة على 
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 سكرتارية األقسام العلمية   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 الوظيفية البيانات   .1

المســمى  
 الـــوظيفي

 العلمية    األقسام سكرتارية

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 رئيس مجلس القسم العلمي

 الموارد البشرية )إدارة شئون العاملين( اإلدارة 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

وذلك فى    ية،األعمال اإلدارل االهتمام بتنظيم كافة  تقديم كافة ســبل المســاعدة والدعم للقســم االعلمي، وذلك من خال
 . ححدود القوانين واللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه اإلداري.   .1
 القسم.   تنظيم وجدولة المواعيد الخاصة باجتماعات مجلس  .2
 ون األقسام العلمية. أرشفة أي مستندات متعلقة بشئ  .3

4.  
إعداد وترتيب المراسالت سواء الصادرة أو الواردة، وتوزيع المراسالت على أعضاء هيئة التدريس والهيئة  

 .الصادرة إلى األقسام واإلدارات المختصةالمعاونة كال  فيما يخصه، وكذلك إحالة المراسالت 
 ت المتعلقة بالقسم العلمي.  اء المكالما تلقي أو إجر  .5
 صياغة وحفظ أي محاضر تتعلق باالجتماعات الخاصة بالقسم.    .6
 من قبل رئيس القسم.  تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم إسنادها  .7
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .8

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 ، أو وفقا  لما تقره اللوائح والقوانينالحصول على مؤهل متوسط، أو فوق المتوسط المؤهالت 

 ذو خبرة في أعمال السكرتارية - الخبــــــرات 
 استخدام الحاسب اآللي   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لجودةوحدة ضمان ا  
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  الفم وجراحة طب ةكلي

  واالسنان واالسنان
الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 

رئيس جملس الادارة ومعيد اللكية

اداري وحدة ضامن اجلودة اللجان التنفيذية

القياس وتقومي الاداء 
والاس تبياانت

التخطيط 
الاسرتاتيجي

تطوير املناجه 
واملقررات

املراجعة ادلاخلية 
واعداد التقارير

التدريب

انئيب وحدة ضامن اجلودة 

مدير وحدة ضامن اجلودة 
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    واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 وحدة ضمان الجودة  إدارة مجلس

  مدير   ونائب تنفيذي ومدير ثةوكالء الكلية الثالشــكل مجلس إدارة الوحدة برئاســة العميد وعضــوية ي

  وممثل  المجتمعية  لألطراف وممثل  المعاونة الهيئة  ألعضـــاء  وممثل التدريس  هيئة  ألعضـــاء  وممثل

 .للوحدة التنفيذي والسكرتير  الطالب عن وممثل  اإلداري  للجهاز

 الجودة  ضمان  وحدة إدارةاختصاصات مجلس 

 

ووضع السياسات  الوحدة،ور طة المسئولة عن إدارة وتصريف أميكون مجلس إدارة الوحدة هو السل

 : ــيالتي تحقق أهدافها ويختص بما يل

o  اعتماد النظام الداخلي إلدارة الجودة بالكلية وتحديد االختصاصات والواجبات للجان الفرعية

 بالوحدة.

o  العمل بالوحدة. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير 

o  ية والفنية الخاصة بالوحدةاإلدارية والمالاعتماد اللوائح . 

o  .اعتماد نظام العقود واالتفاقات مع المتعاملين مع الوحدة 

o  الموافقة على ترشيح من يمثل الوحدة في المؤتمرات والندوات واالجتماعات العلمية ولجان

 الكلية المختلفة. 

o جهات األخرى بالكلية. دوات والمؤتمرات بالتعاون مع الالدعوة إلى عقد االجتماعات والن 

o  اط الوحدة.نش عن سنويإعداد تقرير 

o  تدخل في اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومدير الوحدة. التيالنظر في كل المسائل 

o الجودة ضمان اعتماد علي للحصول الجودة ضمان لهيئة التقدم . 

o بالكلية الجودة ضمان معايير تطبيق متابعة  . 
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ة مدير وحدة ضمان الجود 

 
 البيانات الوظيفية  .1

المســمى  
 الـــوظيفي

 ان الجودة حدة ضممدير و

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 عميد الكلية  

 إدارة عليا اإلدارة 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري/ أكاديمي

 
 الهدف العام للوظيفة   .2

  .حضمان الجودة فى حدود القوانين واللوائاإلشراف على كافة األمور الخاصة بوحدة 

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
شــكيل الهيكل التنظيمي واإلداري للوحدة، واختيار أعضــاء هيئة التدريس بالكلية من ذوي الخبرة في اح تاقتر

 مجال الجودة، وتحديد المهام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة.

2.  
ــة اجتماعات المجلس التاالجتماع   ــاء الوحدة ورئاسـ ــاء دوريا  بأعضـ ــادة رؤسـ نفيذي )يدعو مدير الوحدة السـ
 اء الوحدة لالجتماع عن طريق نشر إعالنات بالكلية أو البريد اإللكتروني أو خطابات رسمية(.ضاللجان وأع

 اإلشراف الفني واإلداري والمالي علي الوحدة.  .3

4.  
ــتابعة أداء العمل  م ــباطه، مع وضـ ع آليات للتقويم الداخلي  بالوحدة التخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه وانضـ

 والخارجي .
 ة لرؤساء اللجان التنفيذية بالوحدة.ارير الدوريمراجعة التق  .5

6.  
ة   الكلـي ال الجودة ـب ة في أعـم ة والخـارجـي داخلـي اـل ــتشـــــاريين في مجـال نظم الجودة  ة الخبراء واالســ مخـاطـب

 )كمراجعين داخليين وخارجيين(.
 دة، ومتابعة تنفيذها. إعداد خطة العمل السنوية لوحدة ضمان الجو  .7
 ية لتطوير أداء الكلية. اقتراح اإلجراءات التصحيح  .8
 تشغيلية( لتحقيق متطلبات الجودة.  –متوسطة  –التنسيق بين جميع اإلدارات )عليا   .9
 اإلعداد للزيارات من مركز الجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم العالي  . 10
 لية المختلفةمن الوحدة ألقسام الك نى الخاص بالتطوير واإلعتماداإلشراف على تقديم الدعم الف  . 11

12 .  
ــل بين الوحدة ومركز الجودة بالجامعة، وك وحدات الجودة بالكليات المختلفة بالجامعة، والجهات    ذلكالتواصــ

 ذات الصلة لتحقيق التعاون وتبادل المعلومات واألفكار.  
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 13

 

 مؤهالت والخبرة لا .4
 في إحدى تخصصات طب وجراحة الفم واألسنان.  هاذيستالحصول على درجة اال المؤهالت 

 له خبرة في إدارة نظم ضمان الجودة الداخلية. - الخبــــــرات 
 أن تكون له القدرة على التواصل الفعال مع مختلف األطراف. -
 أن ال يكون قد سبق توقيع جزاءات عليه -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ن الجودة وحدة ضما  نائب مدير

 

 البيانات الوظيفية  .1
المســمى  

 لـــوظيفيا
 نائب مدير وحدة ضمان الجودة  

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 مدير وحدة ضمان الجودة 

 إدارة متوسطة  اإلدارة 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري/ أكاديمي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
د القوانين الجودة، وذلك فى حدوافة األمور الخاصـة بوحدة ضـمان  مسـاعدة مدير وحدة ضـمان الجودة في القيام بك

 . حواللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 ينوب عن المدير التنفيذي للوحدة في كل اختصاصاته في عدم وجوده، وفي حالة تفويضه، ويوقع نيابة عنه.  .1
 يساهم في وضع تشكيل لجان وحدة الجودة.    .2
 على اللجان ومتابعتها.  ألعمال توزيع ا  .3
 ألمور المشتركة.ان المختلفة في االتنسيق بين اللج  .4
 تسلم األعمال من اللجان ومراجعتها.  .5
 إعداد تقرير دوري عن اللجان واألعضاء.  .6
 إعداد تقرير دوري عن سير العمل بالوحدة.  .7
 التعليم العالي.  ية لضمان جودةوالهيئة القومالمشاركة في اإلعداد للزيارات من مركز الجامعة    .8
 ودة.أعمــــــال الج ما يوكل ألية من   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

فم واألســنان، في إحدى تخصــصــات طب وجراحة ال  ســتاذيهرجة االالحصــول على د المؤهالت 
 ويجوز تعيين استاذ مساعد في حالة توافر الشروط به.

 .الجودة الداخليةإدارة نظم ضمان  له خبرة في  - الخبــــــرات 
 لفعال مع مختلف األطراف.أن تكون له القدرة على التواصل ا -
 أن ال يكون قد سبق توقيع جزاءات عليه -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة 

 

 البيانات الوظيفية  .1

المســمى  
 الـــوظيفي

 سكرتارية وحدة ضمان الجودة 

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 وحدة ضمان الجودة مدير 

 تشغيليةإدارة  ارة اإلد 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري 

 

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــ   ــاعدة والدعم  تقديم كافة سـ ــمان  بوحدةبل المسـ   ، وذلك من خالل االهتمام بتنظيم كافة األعمال اإلدارية، الجودة  ضـ

 . حوذلك فى حدود القوانين واللوائ

 

 
 الرئيسية المسؤوليات  .3

 تخصصية المهام ال

 ة بأعمال هذه االجتماعات.اعات الدورية، وتحضير المعلومات ذات العالقلالجتم  اإلعداد  .1
 إعداد القرارات الصادرة عن اللجان والوحدة ومدير الوحدة وتبليغها ومتابعتها.  .2
 إعداد الرد على المكاتبات الواردة واستالم المعامالت وحفظها.  .3
 معة ذات العالقة بأعمال الوحدة.التواصل مع األقسام اإلدارية المختلفة في الجا  .4
 رارات للرجوع إليها عند الحاجة.المعلومات والق اإلشراف على حفظ  .5

6.  
، والرد على كافة المراســالت الخاصــة به في ضــوء اللوائح ةمتابعة البريد االلكتروني لوحدة ضــمان الجود

 المنظمة للعمل.والقوانين 
 تلفة، وتوثيقها، وحفظها.  إعداد الملفات الخاصة بأنشطة اللجان المخ  .7
 حدة.ة بإتمام مهام عمل الوإجراء االتصاالت الخاص  .8

 

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 .الجهاز اإلداري بالكليةأحد أعضاء   المؤهالت 

 .ذو خبرة في أعمال السكرتارية - الخبــــــرات 
 استخدام الحاسب اآللي.   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 - جوودة: ضمان المهام واختصاصات اللجان التابعة لوحدات 

 لجان وحدات ضمان الجودة بالكليات 

الجودة بالكلية على ) خمس ( لجان أساسية ، ويكون لكل وحدة الحق في إضافة )  دة ضمان تشتمل وح

بالتنسيق مع إدارة   الكلية ومركز ضمان الجودة ، وذلك حسب لجنتان على األكثر ( تحددها الوحدة 

 .(كثرعدد لجان وحدة الجودة والتطوير ) سبع لجان على األطبيعة العمل في الكلية ، وبحيث ال يتجاوز  

 تتضمن اللجان المكونة لوحدة الجودة والتطوير ما يلي :  

 لجنة التدريب والدعم الفني والمسئولية المجتمعية  -1 ▪

توعية المجتمع الداخلي والخارجي بمهام الوحدة وأهميتها وأيضا الرضا المجتمعي عن مواصفات   

الشراف على اخراج وطبع ا -حصر االحتياجات التدريبية  -جات ووظائف الكلية الخريج ومخر

المطويات واالصدارات الخاصة بالوحدة و الكلية واخراج وطبع ملف االعتماد وكل ما يمثل الكلية  

التواصل مع مكتب   -التواصل مع الجهات الخارجية لدعم وتفعيل وضع الكلية  –ن أداة ومطبوعات م

يجين وخصوصا الوافدين منهم  يجين للمشاركة في تقويم عمليات المتابعة ورضا الخرمتابعة الخر

قي  وتذليل العقبات والتوعية بمهام لجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية في ضوء الميثاق األخال 

الموحد للجامعة ومؤسستها ونشر القيم بما يدعم منظومة قيم العمل وحصر القيم المشتركة المطلوب  

 ا يحقق رسالتها وأهدافها .... الخ . ها بالخطة اإلست ا رتيجية لتفعيل سياسات الكلية بمتبني

  لجنة القياس وتقويم األداء وتحليل االستبيانات -2 ▪

عانة باألدلة والنماذج المعدة والمعتمدة وان لم يوجد تصمم األدوات جمع وتحليل البيانات باالست

توفير البيانات تبيانات والبطاقات وتحليلها وفقا لمؤشرات األداء و واألدلة ويتم اعتمادها مثال : االس

 والمعلومات وادارتها بالتعاون مع وحدات نظم المعلومات بالكلية... الخ 

 جنة التخطيط االستراتيجيل -3 ▪

تصميم الخطة االستراتيجية ومتابعتها وقياس القيمة المضافة واالنحرافات بالخطة ومتابعة دمج   

ع المستويات الوظيفية ، وتصميم  لراجعة سنويا ومتابعة خطط التحسين بالكلية على جميالتغذية ا

 النماذج المطلوبة لعمليات التخطيط وتحليلها الخ .

 البرامج / المعايير االكاديميةلجنة تطوير المناهج /   -4 ▪

o  األكاديمية  تقديم الدعم الفني إلعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات بما يحقق المعايير

 المرجعية

o وخارجيا وتوثيقها واعتمادها ية للبرامج والمقررات داخلياالتأكد من المراجعة األكاديم 

o جها بخطة تحسين البرنامج والتأكد  متابعة إعداد وتنفيذ خطط تحسين المقررات ومن ثم دم

 من دمجها بخطط الكلية سنويا

o الدراسية بما يتفق مع رسالة الكلية وأهدافها  إعداد اآلليات المناسبة لتطوير المناهج واللوائح 
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

o اح أوجه تطوير الخطط الدارسية لألقسام العلمية بالكلية وتحديثها دوريا بحيث تكون تراق

 تطلبات سوق العمل  مواكبة للتطور العلمي وم

o  لتنسيق مع األقسام العلمية لوضع تصور لتشجيع التعلم الذاتي واكساب الطالب مهارات

  self learningوالتوظف . ......... الخ .. الريادية 

 

 المراجعة الداخلية وإعداد التقارير  نهلج -5 ▪

o  بذلك ) المركز ( القيام بعمليات التقويم المؤسسي باالستعانة باألدلة والنماذج الخاصة 

o   بصورة دورية وفقا لمؤشرات األداء المتفق عليها 

o ةإعداد التقارير الشهرية والنصف سنوية والسنوي 

o  تقويم خطط الكلية وتقارير المتابعة 

o  ذاتيةالد ا رسة الإعداد تقرير 

o  إعداد التقرير السنوي للمؤسسة 

o  المستمر وفقا لما تم دا رسته من وضع التوصيات الخاصة بضمان جودة األداء والتطوير

باقي اللجان كتطوير الخطط واللوائح وغيرها ـ إعداد وتجميع مكونات ملف التقدم  

االعتماد تعد تقرير   بالتعاون مع باقي اللجان وفي حالة حصول الكلية علىلالعتماد 

 المتابعة السنوي كمتطلب االستمرارية االعتماد الخ ..
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

  العيـــادات
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 التعليمية   لهيكل التنظيمي للعياداتا

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

مرشف عام عىل العيادات التعلميي

(وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئة )

عامل خدمة معاونة همدير السكراتري

سكرتاريه

الصيانة

مرشف عام 
صيانة 

فين اهجزة طبية

متريض

مرشف متريض

ممرض مساعد متريض فين تعقمي

انئب اداري 

مدير وحدة مكافحة 
العدوى 

مدير عيادات 
التشخيص

مدير العيادات
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 التشخيص  عياداتمدير 

 البيانات الوظيفية  .1

 مدير العيادات يفيالـــوظ  المســمى
 ن خدمة المجتمع وتنمية البيئةلية لشئووكيل الك الـــرئيــس المباشــر 

 وسطىإدارة   اإلدارة 
 / اكاديمي  إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

التعليمية   بالعيادات  العمل  سيربكافة األمور الخاصة ل  والمتابعهاإلشراف العمل على تحقيق أهداف الكلية  من خالل  
 . حفى حدود القوانين واللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 ( التعقيمالعيادات )االستقبال، والمواعيد، واألشعة، وباإلشراف علي األعمال المتعلقة   .1
 خطط العمل للعيادات ومقترحات تطويرها. عداد إ  .2

3.  
تأكد من ، و أعمال الصيانة، والترميم، والومستلزمات طبية ،وأجهزة  ،دمتابعة احتياجات العيادة من موا

 تنفيذها وفقا  للمطلوب 
 . بشئون العياداتالتنسيق مع وكيل الكلية فيما يتعلق   .4
 أجازات موظفي العيادات.  شراف علي شئون الموظفيين بالعيادات وتنظيم اإل  .5
 العاملين بالعيادات. متابعة وتقويم أداء   .6
 أرشفة أعمال العيادات.  شراف علي اإل  .7
 الملتحقين بالكلية. متياز ء االمتابعة وتقويم أداء أطبا  .8
 .الئحة التقارير الطبيةعداد التقارير الطبية وتقارير األجازات المرضية حسب إ  .9
 .  حلها ةالعيادات والنظر فيها ومحاول ومرضى استقبال شكاوي موظفي  . 10
 .  الدورات التدريبية ترشيح موظفي العيادات لحضور  . 11
 والسعي لحلها.  ،والنظر في مشاكلهم  ،ومتابعة شؤونهم  ،ألطباء االمتيازبرنامج التدريب   تنفيذاالشراف علي   . 12
 األكلينيكى لجميع العيادات، ويقيم أساليب وكفاءة اإلجراءات ونتائج تطبيقها.  األداء متابعه  . 13
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 14

 

 مؤهالت والخبرة لا .4
تخصــصــات طب وجراحة الفم واألســنان ) حدى  الحصــول على درجة الدكتوراة في إ المؤهالت 

 االكلينيكيه (
 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 

 خبرة اشرافية سابقة. -
 معرفة بالمهارات االدارية والقيادية وبمبادىء االدارة العامة واالشراف.  -
 التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتمريضية.  دة علي قدرة جي -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 مكافحة العدوى   وحدةير دم

 

 البيانات الوظيفية .1
 وحدة مكافحة العدوى    مدير المســمى الـــوظيفي
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة وسطى اإلدارة 
 إداري / اكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2
بالعيادات التعليمية   العمل  سيركافة األمور الخاصة بل  والمتابعهل اإلشراف داف الكلية  من خالالعمل على تحقيق أه

 . حفى حدود القوانين واللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال
 ية والمستشفيات مكافحة العدوى بالمرافق الصحإعداد برامج   .1
 شكيل لجانها وشبكات مكافحة العدوىاقتراح سياسة مكافحة العدوى واإلشراف على ت  .2
 تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة والعاملين على مكافحة العدوى   .3
 اقتراح سياسة التخلص اآلمن للمخلفات الطبية مع جهات االختصاص   .4
 األوبئة والتعريف بطرق تطبيقها إعداد برامج مكافحة العدوى عند حدوث  .5
  دوى وتنفيذ التوصيات و المقترحات بشأنهاو التثقيف للوقاية من الع القيام بوضع برامج التوعية  .6
  إعداد النماذج و السجالت الخاصة ببرامج مكافحة العدوى  .7
  اقتراح مسوحات وابحاث مكافحة العدوى  .8
  ع للمركزقييم أدائها الفني والطبي بالمرفق التابتنفيذ برامج مكافحة العدوى ومتابعتها وت  .9
 سند للقسم في إطار اختصاصاته ل أخرى تاية أعما  . 10
 بما يكلف به من اعمال جودة  القيام  . 11

 

 المؤهالت والخبرة .4
الفم واألســنان ) الحصــول على درجة الدكتوراة في إحدى تخصــصــات طب وجراحة  المؤهالت 

 االكلينيكيه (
 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 

 خبرة اشرافية سابقة. -
 رفة بالمهارات االدارية والقيادية وبمبادىء االدارة العامة واالشراف. عم -
 قدرة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتمريضية.   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 العيادات  يردم

 البيانات الوظيفية  .1

   تلعيادامدير ا المســمى الـــوظيفي
 ع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتم الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة وسطى اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــال نقطة  بمثابة هي  المدير وظيفة ــاراتهم  وإدارة   الدعم وتوفير  الموظفين جميع  بين اتصــ ــتفســ   الحلول  وتقديم اســ
ــبة ــكالت المناســ ــراف  وكذلك  للمشــ   والميزانيات  للنفقات منتظمة تقارير  وإعداد  المكاتب  مخزون  ادارة على  االشــ
  األهداف  وضــع في  والمســاهمة  ســليم بشــكل  العمل  ســير  ومتابعة  بالمؤســســة الخاصــة الســجالت  وتنظيم  المختلفة
 للمؤسسة الرئيسية

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 .للمؤسسة الرئيسية األهداف يحقق بما التنفيذية البرامج و عيةالفر الخطط إعداد  .1
 .الالزمة القرارات و النتائج فى الرأى إبداء و العليا اإلدارة  إجتماعات فى المشاركة  .2
 .اعتمادها بعد بالقرارات العاملين جميع إعالم  .3
 .المالى المدير مع مراجعتها و توقيعها بعد الصرف مستندات جميع إعتماد  .4

5.  
  وضع و الصادرة القرارات و صياتالتو تقنين و صياغة فى  والمساعدة اإلدارة مجلس إجتماعات حضور
 .المناسبة الخطط

 .المناسبة القرارات إصدار فى المساعدة و بالمؤسسة الخاصة الدورية اإلجتماعات إدارة  .6
 .السنوية للميزانية التدقيق و المراجعة مع المعتمدة الجودة خطط تنفيذ  .7
 .اإلدارية الشئون عن الجودة بنظام الخاصة التعليمات و السجالت و النماذج و اإلجراءات تدقيق و مراجعة  .8

9.  
 و صالحية متابعة و الضريبى و الصناعى و التجارى التسجيل و التراخيص مستندات وصيانة وحفظ متابعة
 .الوثائق هذه سريان

 .عام كل نهاية فى المرتبات و الوظيفي التسكين و للترقيات النهائية الكشوف تدقيق و مراجعة  . 10
 .المخالفين على الجزاءات توقيع و بالفعل المتبعة هى التعليمات جميع أن من التحقق  . 11
 .الشهرية المرتبات و األجور كشف اعتماد و مراجعة  . 12
 الفصل  و التعيين قرارات و اإلجازات طلبات إعتماد  . 13
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 الحصول على درجة الدكتوراة   المؤهالت 

 .األهداف تحديد و صياغة  ىعل  القدرة - الخبــــــرات 

 .فعال بشكل التخطيط عملية اجادة -

 .المعتمدة للخطط التنفيذية البرامج إعداد كيفية معرفة -

ا القرارات إتخاذ على القدرة -  .والتحليالت الحقائق على بناء 

 MS Office اوفيس وفتمايكروس برامج مع التعامل يجيد -

 .ةالمختلف المكتبية األجهزة مع التعامل اجادة -

 .األعباء لتوزيع والتنسيق العمل فريق  وإدارة القيادة على القدرة -

 .المالحظة وقوة التنبؤ مهارات ولديه المؤسسة عمل بمجال الجيدة المعرفة -

 .الرسمية المقابالت وإجراء اإلدارية اإلجتماعات إدارة عملية اجادة -

 .جيد بشكل المعلومات وتوصيل اآلخرين مع التواصل مهارات امتالك -

 .المؤسسات وإدارة  بالعمل الخاصة القوانين معرفة -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ممرض 

 

 البيانات الوظيفية  .1

 ممرض المســمى الـــوظيفي
 مشرف التمريض الـــرئيــس المباشــر 

 ليةتشغيإدارة   اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــاهمة في الل من خالعمل على تحقيق أهداف الكلية   ــغيليه  افة األمورتنفيذ كالمس الخاصــة بالعيادات التعليمية،   التش
 . ح، فى حدود القوانين واللوائمشرف التمريضبالتعاون مع 

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 استقبال المرضى واإلشراف على ما تتطلبه حالتهم المرضية.   .1
 فيما يخص المرضى.   يضومشرف التمرأوامر األطباء تنفيذ   .2
 المترددين على العيادات ومحاوله تلبيتها طلباتالمرضى مراعاة  .3
 .التواجد مع األطباء ومساعدتهم أثناء الكشف على المرضى  .4
 الحاالت. ض بع اإلشراف على تحضير المرضى في   .5

6.  
ر باالعطال م تقريوتقدي فحص المعدات الطبية الموجودة بصورة دائمة والتأكد من صالحيتها لالستعمال

 .  للمشرف
 تجهيز العيادات الستقبال الطالب والمرضى.   .7
 العيادات  داخل  واالجهزة االدواتم ياإلشراف على تعق  .8
 . العملتطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء   .9
 . كلف بها ضمن اختصاصهاي  القيام بأية مهام أخرى   . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 .  التمريضالمتوسط او دبلوم   فوقالحصول على دبلومة  المؤهالت 

 درة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتمريضية.  ق - الخبــــــرات 
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 رض مممساعد 

 

 البيانات الوظيفية  .1

 ممرضمساعد   المســمى الـــوظيفي
 ض  مشرف التمري الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

عليمية، بالتعاون الخاصة بالعيادات الت  التشغيليهكافة األمور  المساهمة في  من خالل  العمل على تحقيق أهداف الكلية 
 . حمشرف التمريض، فى حدود القوانين واللوائمع 

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية ام المهال

 . مساعدة الممرضة في استقبال المرضى  .1
ـالب المرضيفي ترتيب العيادات وتجهيزها الستقبال   مساعدة الممرضات  .2  .األمتيـــاز وطـ 
 المختلفة. مساعدة الممرضات في تجهيز األدوات  .3
 تعقيم األجهزة المستخدمة في العيادات.   .4
 تحتاجها العيادة.  إحضارالموادواألدواتوالمستلزمات التي   .5
 تحضير المرضى في بعض الحاالت. فى  المشاركه  .6
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل   .7
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها   .8
 ــــــال الجودة.لية من أعمما يوكل أ   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

  في التمريض. على دبلومة الحصول   المؤهالت 

 خبرة عملية في التمريض والممارسة المهنية  - الخبــــــرات 
 المعرفة الجيدة باألجهزة الطبية المستعملة للعناية بالمرضى.   -
 مريضية.  قدرة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والت -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 مشرف تمريض 

 

 البيانات الوظيفية  .1
 مشرف تمريض  المســمى الـــوظيفي

 مدير العيادات   مباشــر يــس الالـــرئ
 تشغيليةإدارة   اإلدارة 

 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
الخاصــة بالعيادات    التشــغيليهة األمور  المســاهمة في اإلشــراف على كافمن خالل العمل على تحقيق أهداف الكلية  

 . حين واللوائالتعليمية، بالتعاون مع مدير العيادات، فى حدود القوان

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 اإلشراف المباشر على أعمال ومهام الممرضات في العيادات المختلفة.   .1
 واإلدارية لهئية التمريض فنية التفتيش الدوري على العيادات وتقديم المساعدة ال  .2
 العيادات  داخل واالجهزة لالدوات الدورى التعقيم على االشراف  .3
 داب وسلوكيات المهنةآمراقبة تطبيق المعايير والتعليمات التي تخص األداء التمريضي ومدى االلتزام ب  .4
 تقييم ومراقبة المستوى الفني واألداء التمريضي في مختلف العيادات   .5
 ألطباء في متابعة المرضى.  كة ا مشار  .6
 ة القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاص  .7
 ــــال الجودة.ية من أعمــما يوكل أل   .8

 

 المؤهالت والخبرة  .5
 الحصول على دبلومة  في التمريض.  المؤهالت 

 خبرة عملية في التمريض والممارسة المهنية  - الخبــــــرات 
 ية بالمرضى.  الطبية المستعملة للعنا المعرفة الجيدة باألجهزة -
 ريضية.  قدرة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتم -
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 عام صيانة  مشرف  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 البيانات الوظيفية  .1

 مهندس صيانة المســمى الـــوظيفي
 مدير العيادات   الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 يارإد المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــراف على من خالل العمل على تحقيق أهداف الكلية   ــيانة األجهاإلش ،  لموجودة في العيادات التعليميةزة الطبية اص
 . حفى حدود القوانين واللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
ألجهزة الطبية االمتعلقة بصيانة واصالح وتركيب    العملجميع اال  ةراقبوالم    ةالقيام بالتخطيط والتنظيم والتوجي

 بالعيادات.   تحركةالثابتة والم  
 يانة الوقائية لجميع األجهزة الطبية في العيادات.  امج الصوضع برن  .2
 .وضع برنامج العمل وتوزيع الواجبات على فنيي األجهزة الطبية لصيانة واصالح األجهزة الطبية  .3
 برنامج الصيانة اليومي.يادات فيما يخص تنفيذ التنسيق مع مسئولي الع  .4
 . لإلصالحمتابعة األجهزة الطبية التي ترسل   .5
 توفير األدوات وأجهزة الفحص وقطع الغيار الالزمة للصيانة عن طريق التنسيق مع األقسام المختصة   .6

7.  
بالتعاون مع مختلف  تحديد األجهزة والمعدات الطبية التي يحتاجها المستشفىعلى االشتراك فى  االشراف

 د تكلفة ومصادر شرائها األقسام الطبية وغير الطبية وتحدي
 عامالت والملفات والكتالوجات وبطاقات الصيانة الخاصة بكل جهاز.  هرسة وحفظ الم اإلشراف على ف  .8
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .9
 ها.  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاص   . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 . أو أجهزة اليكترونية سة أجهزة طبيةبكالوريوس هند المؤهالت 

 .  المعرفة الجيدة باألجهزة الطبية ومواصفتها - الخبــــــرات 
 . القدرة على اإلشراف والمتابعة المستمرة -
 طيبه مع اآلخرين. القدرة على اإلتصال وإقامة عالقات   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 ةـــــــفني صيان

 

 البيانات الوظيفية  .1

 صيانة فني المســمى الـــوظيفي
 مهندس صيانة الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

يير أمور الكليةمن خالل العمل على تحقيق أهداف الكلية   أن صـيانة األجه تـس زة الطبية بالعيادات التعليمية تحت بـش
 إشراف مهندس الصيانة

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 األجهزة الطبية الموجودة بالعيادات.  صيانة   .1
 . األجهزة التي تحتاج إلى صيانةفحص األجهزة الطبية بصفة دورية وتحديد   .2
 .  جميع الملفات الخاصة بصيانة األجهزةأرشفة   .3
 ية. تحديد األعطال باألجهزة الطبية الموجودة في العيادات التعليم  .4
 كتابة تقارير الخاصة بعمل األجهزة بالعيادات   .5
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .6
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.    .7
 ألية من أعمــــــال الجودة.ما يوكل    .8

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 .  مناسبدبلوم فني   المؤهالت 

 الخارجيه  عياداتتستخدم في الفحوص ال رفة الجيدة باآلالت واألدوات التي المع  - الخبــــــرات 
 القدرة على اإلتصال وإقامة عالقات طيبه مع اآلخرين.   -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 تعقيم  فني

 البيانات الوظيفية  .1

   تعقيم فني ســمى الـــوظيفيالم
   العيادات  مدير الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري ار الوظيفـــيالمســ

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــنة االمتياز فى   ــئون الطالب في سـ ــة بادارة شـ العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل أداء كافة األمور الخاصـ
 للوائح.حدود القوانين وا

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
 وإيضاحات نصائح على  الحصول. بدقة األمنية القواعدو والنظافة التعقيم بروتوكوالت جميع وتطبيق معرفة

 .  اتباعها الواجب المحددة اإلجراءات أو  البروتوكوالت حول الشك، حالة في  الوظيفي المشرف من مسبقا

 .الطبية المستلزمات وتعقيم وختم وتعبئة تيشوتف وتنظيف تطهير  .2

 األدوات  وتعقيم وختم وتغليف تجميع  .3

 التعقيم سجل وتحديث مالتعقي أنشطة توثيق  .4

 الحاجة  حسب إصالحات بإجراء والتوصية جيدة حالة في المعدات بقاء على الحفاظ  .5

 التعقيم  وقسم العمليات غرفة بين العمل وسير التناسق على الحفاظ  .6

7.  
  والمعدات األدوات ضمان أجل من والتطابق الجودة لضمان الكيميائية والحلول البيولوجية  المؤشرات مراقبة

 سليمة  الطبية

 به المتعلقة الصلة ذات المعلومات من أي وكذلك بالتعقيم، متعلقة الزمة صيانة  أعمال أي عن المشرف إبالغ  .8

 التعقيم  قسم بأنشطة المتعلقة البيانات جمع  .9

 المواد  توفر وضمان المواد مخزون تنظيم  . 10

 العادية  الموظفين  واجتماعات الخدمة أثناء التدريبات حضور  . 11

12 .  
 العدوى  مكافحة  بمبادئ وااللتزام وآمنة نظيفة بيئة على لحفاظا
 

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 ي إلزام ثانوية دراسة شهادة المؤهالت 

 محبذة   الصلة تذا الوظائف في السابقة الخبرة • الخبــــــرات 

 . المناسب الوقت وفي بدقة العمل مهام إنجاز على القدرة •

  موقف  على والحفاظ بالتفاصيل االهتمامو ،  مستقل بشكل العمل على القدرة •

 .إيجابي

  الدائم التواصل على الحفاظ •
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    واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 عام سكرتاريه  مدير

 البيانات الوظيفية  .1

 السكرتارية   المســمى الـــوظيفي
 العيادات    مدير المباشــر الـــرئيــس 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 إداري / أكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 ام للوظيفة  الهدف الع .2

 العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل أداء كافة األمور الخاصة بالسكرتارية فى حدود القوانين واللوائح.

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 للعيادات ل عن الصادر والوارد مسئو  .1

    بالعياداتتنظيم أجندة األعمال والمواعيد الخاصة   .2

 االكادميين والمشرفين التعليم تكنولوجيا مركز مع التنسيق  .3

 تحديد أوقات المقابالت مع القيادة المختصة وفق جدول األعمال .  .4

 المختلفة. األطراف عرض الشكاوى و االلتماسات والمقترحات المقدمة من   .5

   للعياداتالقيام بجميع المهام   .6

 تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالعمل.   .7

 بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التفذية فى خطة الكلية اإلستراتيجية.  اإللتزام  .8

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.   .9

 لة. القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماث  . 10

 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4

ــط الحصــول على مؤهل عالي أ المؤهالت  ــنوات خبرة   أوو فوق المتوس ــافة إلى س ــط باإلض متوس
 مناسبة. 

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.   - الخبــــــرات 
 القدرة على إدارة الوقت. -
 القدرة على العمل في فريق.   -
 على التعالمل مع المرضى   درةالق -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 العيادات  سكرتاريه

 

 البيانات الوظيفية .1
 تارية  السكر المســمى الـــوظيفي
  العيادات    مدير الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري / أكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2
 ة من خالل أداء كافة األمور الخاصة بالسكرتارية فى حدود القوانين واللوائح.العمل على تحقيق أهداف الكلي

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية لمهام الا

 للعيادات سئول عن الصادر والوارد م  .1

    بالعياداتتنظيم أجندة األعمال والمواعيد الخاصة   .2

 االكادميين والمشرفين التعليم تكنولوجيا مركز مع التنسيق  .3

 تحديد أوقات المقابالت مع القيادة المختصة وفق جدول األعمال .  .4

 األطراف المختلفة. ت المقدمة من عرض الشكاوى و االلتماسات والمقترحا  .5

   للعياداتالقيام بجميع المهام   .6

 تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالعمل.   .7

 فى خطة الكلية اإلستراتيجية. اإللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التفذية   .8

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.   .9

 يه من أعمال أخرى مماثلة. القيام بما يسند إل  . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة .4

ــط  المؤهالت  ــنوا أوالحصــول على مؤهل عالي أو فوق المتوس ــافة إلى س ــط باإلض ت خبرة  متوس
 مناسبة. 

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.   - الخبــــــرات 
 القدرة على إدارة الوقت. -
 ى العمل في فريق.  القدرة عل  -
  على التعالمل مع المرضى  القدرة -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 اداري   نائب

 

 البيانات الوظيفية  .1
 اداري  نائب المســمى الـــوظيفي
  العيادات    مدير الـــرئيــس المباشــر 

 ادارة تشغيلية   اإلدارة 
 إداري   المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــرافيه على طالب االمتياز والمهام األخرى، بالتعاون العمل على تحقيق أهداف  الكلية من خالل القيام بمهامه اإلشــ

 مع مدير العيادات، فى حدود القوانين واللوائح

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية الالمهام  
   ..طالب ومساعدتهم فنيا ، ومتابعة أدائهمالاإلشراف على   .1
   .تتنفيذ خطط العمل الخاصة بالعيادا  .2

  .تحضير جدول األعمال اليومية في العيادات  .3

   .طالبالالمرور مع مدير العيادات أو نائبه في أوقات تدريب   .4
  العلمية  لالقسامالمشاركة في النشاطات العلمية   .5
 .تطبيق سياسات وإجراءات القسم العلمي  .6
   .القيام بأى مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق عمله  .7
   .ت المرضى المتواجدين في العيادات المختلفةمتابعة حاال  .8
د من االلتزام به من األطراف األخرى   .9  . كالطالبتطبيق قواعد السالمة العامة أثناء العمل والتأكــ 

 اعمال جودة   الية من يوكل ما  . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

واألســــنــان ف المؤهالت  الفم  وجراحــة  في طــب  البكــالوريوس  ى احــدى  •حصــــول على درجــة 
 التخصصات االكلينيكيه

 سنة  عن تقل ال. االكلينيكية الممارسة في عملية خبرة - الخبــــــرات 

 .والتمريضية الطبية والهيئة المرضي مع  التعامل علي جيدة قدرة -

 .  فريق في العمل على ةالقدر -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   خدمة عمال

 البيانات الوظيفية  .1

المســمى  
 الـــوظيفي

 خدمة   عمال

ــس الـــرئي
 المباشــر 

 العيادات    مدير

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
المســار  

 الوظيفـــي
 إداري  

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
 .  المكان نظافة على  العمل

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية لمهام الا

 وغسل االرضيات والممرات   تنظيف  .1

 وغسل الحمامات والمرافق   تنظيف  .2

 اد ووضعها في اكياس للتخلص منها  النفايات والمو تجميع  .3

 االجرات الخاصه بالنظافة والتعقيم   تطبيق  .4

 قواعد السالمة اثناء العمل   تطبيق  .5

 محرقة المستشفى ضمن االجراءات الخاصه بذلك    النفايات والمواد العضوية والغير عضوية في حرق  .6

 مهام اخرى يكلف بها   بايالقيام   .7

 

 المؤهالت والخبرة  .8

 االبتدائية مع دورات في اعمال النظافة    شهادة هالت المؤ 

 الجيدة باجراءات العمل وطرق السالمة   المعرفه - الخبــــــرات 
 لمبيدات على استعمال كافة المنظفات والمحاليل وا القدرة -
 على التعامل مع االالت والمعدات المستعملة  القدرة -
 على االتصال واقامة عالقات طيبة    القدرة -
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   واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعامل الطالبية

 المعامل االنتاجية
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  واالسنان مالف وجراحة طب كلية

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 الطالبية  للمعاملالهيكل التنظيمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرشف عام عىل املعامل

(وكيل اللكية لشؤون التعلمي والطالب )

سكراترية فين صيانة  فين معمل انئب اداري

مدير املعامل 
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  واالسنان مالف وجراحة طب كلية

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 الهيكل التنظيمي للمعامل االنتاجية 

 
وكيل اللكية لش ئون خدمة 

اجملمتع وتمنية البيئة

فين بورسلي فين معدن  يوماخصايئ فيتل  اخصايئ اكريكل

مدير املعامل 
الانتاجية 

مرشف املعامل 

سكراتريه
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

  االنتاجيةمعامل مدير ال 

 

 البيانات الوظيفية  .1
  االنتاجيةالمعامل  مدير   الـــوظيفيالمســمى  

 خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  الـــرئيــس المباشــر 
 وسطىإدارة   اإلدارة 

 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
 بالمعامل اإلنتاجية.ل اإلشراف على كافة األمور الخاصة العمل على تحقيق أهداف الكلية  من خال

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية ام الالمه

 (  واإلخصائيين وضع الخطط، اإلشراف على الفنيين) بالمعامل اإلنتاجيةاإلشراف علي األعمال المتعلقة   .1
 ومقترحات تطويرها.   اإلنتاجيةلمعامل إعداد خطط العمل ل  .2

3.  
يم،  من مواد، وأجهزة، ومستلزمات طبية، و أعمال الصيانة، والترمالمعامل اإلنتاجية تياجات متابعة اح

 . والتأكد من تنفيذها وفقا  للمطلوب
 .   العيادات اإلنتاجيةالتنسيق مع وكيل الكلية فيما يتعلق بشئون   .4
 ادات. وتنظيم أجازات موظفي العي ةبالمعامل اإلنتاجياإلشراف علي شئون الموظفيين   .5
 .بالمعامل اإلنتاجية متابعة وتقويم أداء العاملين   .6
 .   لمعامل اإلنتاجيةال ااإلشراف علي أرشفة أعم  .7
 ترشيح موظفي االمعامل اإلنتاجية لحضور الدورات التدريبية.  .8
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .9
 ها. القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاص   . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 . على درجة الدكتوراة في إحدى تخصصات طب وجراحة الفم واألسنانالحصول  المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 خبرة اشرافية سابقة. -
 االدارة العامة واالشراف. معرفة بالمهارات االدارية والقيادية وبمبادىء  -
 ية.  قدرة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتمريض -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 الطالبية مدير المعامل 

 

 البيانات الوظيفية .1
   الطالبيةالمعامل  مدير   المســمى الـــوظيفي
 والطالب   التعليموكيل الكلية لشئون  الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة وسطى اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2
 من خالل اإلشراف على كافة األمور الخاصة بالمعامل اإلنتاجية.العمل على تحقيق أهداف الكلية  

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

 نيين واإلخصائيين(  )وضع الخطط، اإلشراف على الف لطالبيةاألعمال المتعلقة بالمعامل ااإلشراف علي   .1
 ة ومقترحات تطويرها.  الطالبيإعداد خطط العمل للمعامل ا  .2

3.  
من مواد، وأجهزة، ومستلزمات طبية، و أعمال الصيانة، والترميم،   الطالبيةعة احتياجات المعامل امتاب

 والتأكد من تنفيذها وفقا  للمطلوب. 
 نظيم أجازات موظفي العيادات. اإلشراف علي شئون الموظفيين بالمعامل الطالبية  وت  .4
 .  الطالبيةمتابعة وتقويم أداء العاملين بالمعامل ا  .5
 لحضور الدورات التدريبية.   الطالبيةترشيح موظفي االمعامل    .6
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .7
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.   .8
 مــــــال الجودة.ما يوكل ألية من أع   .9

 

 المؤهالت والخبرة .4

 . ى تخصصات طب وجراحة الفم واألسنانالحصول على درجة الدكتوراة في إحد المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 خبرة اشرافية سابقة. -
 معرفة بالمهارات االدارية والقيادية وبمبادىء االدارة العامة واالشراف.  -
 قدرة جيدة علي التعامل مع المرضي والهيئة الطبية والتمريضية.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 مل مشرف المعا

 

 لبيانات الوظيفية ا .1

 مشرف المعامل المســمى الـــوظيفي
 مدير المعامل الـــرئيــس المباشــر 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

 .حللوائالمساهمة في اإلشراف المعامل اإلنتاجية، فى حدود القوانين وامن خالل ى تحقيق أهداف الكلية  العمل عل

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 لمعامل اإلنتاجية ومقترحات تطويرها.  لتنفيذ خطط العمل   .1

2.  
ومستلزمات طبية، والتأكد من مطابقتها   احتياجات المعامل اإلنتاجية من مواد، وأجهزة،اتخاذ الالزم لتوفير 

 للمواصفات المطلوبة.

 تاجية فيما يتعلق بشئون العيادات اإلنتاجية.   التنسيق مع مدير المعامل اإلن  .3

 الحفاظ على األجهزة الطبية الموجودة بالمعامل اإلنتاجية    .4
 ضمان سالمة محتوى العهد المستديمة والمستهلكة بالمعامل   .5
 ى نظافة المعامل اإلنتاجية.  االشراف عل  .6
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .7
 بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها. القيام   .8
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 . الحصول على بكالوريوس أو شهادة فنية فوق متوسط المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 سنوات خبرة مناسبة   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 اداري   نائب

 

 وظيفية البيانات ال.1

 اداري  نائب المســمى الـــوظيفي
الـــرئيــس 

 المباشــر 
  المعامل    مدير

 ادارة تشغيلية   اإلدارة 
 إداري   المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

ــرافيه على طالب االمتياز والمهام األخرى، بالتعاالعمل على تح ون قيق أهداف الكلية من خالل القيام بمهامه اإلشــ
 مع مدير العيادات، فى حدود القوانين واللوائح

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

   ..ومتابعة أدائهمطالب ومساعدتهم فنيا ، الاإلشراف على   .1
   .ة بالعياداتتنفيذ خطط العمل الخاص  .2

  .تحضير جدول األعمال اليومية في العيادات  .3

   .طالبالئبه في أوقات تدريب المرور مع مدير العيادات أو نا  .4
  .المشاركة في النشاطات العلمية للقسم العلمي التابع له  .5
 .العلميتطبيق سياسات وإجراءات القسم   .6
   .هالقيام بأى مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق عمل  .7
   .متابعة حاالت المرضى المتواجدين في العيادات المختلفة  .8
د من االلتزام به من األطراف األخرى تطبيق قواعد السالمة العام  .9  . كالطالبة أثناء العمل والتأكــ 

 يوكل الية من اعمال جودة   م  . 10

 

 المؤهالت والخبرة .4

 الفم واألسنان فى احدى التخصصات االكلينيكيه حصول على درجة البكالوريوس في طب وجراحة• المؤهالت 

 سنة  عن تقل ال. يكيةاالكلين الممارسة في عملية خبرة - الخبــــــرات 

 .والتمريضية الطبية والهيئة المرضي مع  التعامل علي جيدة قدرة -

 .  فريق في العمل على القدرة -

 

 



 

88 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 أخصائي أكريلك 

 

 البيانات الوظيفية  .1

 أخصائي أكريلك   يالمســمى الـــوظيف
 مدير المعامل المباشــر الـــرئيــس 

 تشغيليةإدارة   اإلدارة 
 إداري ظيفـــيالمســار الو

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

 .ححدود القوانين واللوائفي  التشغيليه  المعامل  اعمالالمساهمة فيمن خالل العمل على تحقيق أهداف الكلية  

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية ال  المهام
 من مادة األكريلك والمتحركة المؤقتة األسنان الثابتة  اطقمعمل   .1
 من مادة األكريلك  ئية والكاملةم الجزقصنع األط  .2

 صنع التيجان والجسور من مادة األكريلك   .3

 صنع أجهزة تقويم األسنان   .4

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .5
 ى تكلف بها ضمن اختصاصها. القيام بأية مهام أخر   .6
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .7

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 دبلوم معهد فني صحي  الحصول على  هالت المؤ 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 سنوات خبرة مناسبة    -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

  أخصائي فيتليوم

 

 البيانات الوظيفية .1
 أخصائي فيتليوم  فيالمســمى الـــوظي

 مدير المعامل الـــرئيــس المباشــر 
 تشغيليةإدارة   اإلدارة 

 إداري لوظيفـــيالمســار ا

 

 الهدف العام للوظيفة  .2
ــغيلـيه   اعـمالالمســــاهـمة فـيمن خالل  العـمل على تحقيق أـهداف الكلـية   ـحدود القوانين في    المـعاـمل االنـتاجـيه التشــ

 .حواللوائ

 
 ئيسيةالمسؤوليات الر.3

 تخصصية المهام ال
 عمل األسنان الثابتة المؤقتة والمتحركة من مادة االفيتيليوم  .1
 الجزئية والكاملة من مادة االفيتليوماألطقم صنع   .2

 صنع التيجان والجسور من مادة الفليتيوم  .3

 صنع أجهزة تقويم األسنان   .4

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .5
 بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.  القيام  .6
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .7

 

 والخبرة  المؤهالت.4

 الحصول على دبلوم معهد فني صحي   المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 سنوات خبرة مناسبة    -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 فني بورسلين  

 

 البيانات الوظيفية  .1
 فني بورسلين  ـمى الـــوظيفيالمسـ

 مدير المعامل الـــرئيــس المباشــر 
 تشغيليةإدارة   اإلدارة 

 إداري لمســار الوظيفـــيا

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ة   ة  من خالل  العـمل على تحقيق أـهداف الكلـي الفـيالمســــاهـم ه    اعـم ــغيلـي ه التشــ اجـي اـمل االنـت ـحدود القوانين في  المـع

 .حواللوائ

 
 ليات الرئيسية المسؤو .3

 تخصصية المهام ال
 صنع تركيبات ثابتة من البورسيلين   .1

 ن صنع أجهزة تقويم األسنا  .2

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.   .3
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.   .4
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .5

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 الحصول على دبلوم معهد فني صحي   المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 خبرة مناسبة    سنوات -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 فني معدن 

 

 البيانات الوظيفية  .1
 فني معدن   المســمى الـــوظيفي
 مدير المعامل الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 إداري الوظيفـــيالمســار  

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ة   ة فـيمن خالل  العـمل على تحقيق أـهداف الكلـي الالمســــاهـم اـمل اال  اعـم ه في  المـع ــغيلـي ه التشــ اجـي ـحدود القوانين نـت

 .حواللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 المعدن صنع تركيبات ثابتة من   .1

 صنع أجهزة تقويم األسنان   .2

 مة العامة أثناء العمل. تطبيق مبادئ وقواعد السال   .3
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.   .4
 عمــــــال الجودة.ما يوكل ألية من أ   .5

 

 المؤهالت والخبرة  .6
 الحصول على دبلوم معهد فني صحي   المؤهالت 

 خبرة عملية في الممارسة االكلينيكية  - الخبــــــرات 
 سنوات خبرة مناسبة    -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

  لمعم فني

 

 البيانات الوظيفية  .1

   معملفني  المســمى الـــوظيفي
 مدير المعامل الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ة   ة فـيمن خالل  العـمل على تحقيق أـهداف الكلـي الالمســــاهـم ه في    اعـم ــغيلـي ه التشــ اجـي اـمل االنـت لقوانين ـحدود االمـع
 .حواللوائ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

1.  
داف وبرنامج ضمان الجودة ومستويات السالمة والبيئة ومعايير مكافحة  طبيق اللوائح واإلجراءات واألهت

 .العدوى الخاصة بالمعامل
 .مراقبة مخزون المعامل واإلمدادات األخرى والتأكد من االستخدام األمثل لها •  .2

3.  
التي قد تطلب حفظ السجالت والنماذج والملفات والمشاركة في إعداد التقارير وأداء األعمال الكتابية األخرى   •
 .منه

 .تلفيات أو أعمال تخريب أو إهمال لمعدات المعملإبالغ مدير الوحدة بأية أعطال أو  •  .4

5.  
حيز مساحة المعمل. والقيام بما يكلف  التأكد من حسن نظافة وترتيب أجهزة وأدوات المعمل لسهولة استخدام   •

 .به من أعمال مماثلة
 يوكل الية من اعمال الجودة   ما  .6

 

 المؤهالت والخبرة  .4

  فني  شعبة)  الفني المعهد خريجي ويفضل مناسب المتوسط فوق أو متوسط فني مؤهل المؤهالت 

 ( معمل

 .العامة نيةالف  والمعلومات األساسية الفنية المهارات توافر - الخبــــــرات 
 .للمعامل األساسية الفنية المصطلحات معرفة  -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 

 ةـــــــفني صيان

 

 انات الوظيفية البي .1

 فني صيانة المســمى الـــوظيفي
 المعامل  مدير الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

أن صـيانة األجهزة الطبية بالعيادات التعليمية من خالل حقيق أهداف الكلية  العمل على ت يير أمور الكلية بـش تحت تـس
 إشراف مهندس الصيانة

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 يانة األجهزة الطبية الموجودة بالعيادات.  ص  .1
 إلى صيانة. فحص األجهزة الطبية بصفة دورية وتحديد األجهزة التي تحتاج   .2
 أرشفة جميع الملفات الخاصة بصيانة األجهزة.    .3
 لموجودة في العيادات التعليمية. تحديد األعطال باألجهزة الطبية ا  .4
 كتابة تقارير الخاصة بعمل األجهزة بالعيادات   .5
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.    .6
 تصاصها.  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اخ  .7
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .8

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 .  ناسبمدبلوم فني   المؤهالت 

 الخارجيه  عياداتالمعرفة الجيدة باآلالت واألدوات التي تستخدم في الفحوص ال  - الخبــــــرات 
 القدرة على اإلتصال وإقامة عالقات طيبه مع اآلخرين.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 المعامل   يهسكرتار

 

 البيانات الوظيفية  .1

 السكرتارية   المســمى الـــوظيفي
  المعامل    يرمد الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 إداري / أكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 للوظيفة الهدف العام   .2

 ية فى حدود القوانين واللوائح.العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل أداء كافة األمور الخاصة بالسكرتار

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 لوارد للمكتب الذي يتبعه.سئول عن الصادر وام  .1

 تنظيم أجندة األعمال والمواعيد الخاصة بالمكتب الذي يتبعه.   .2

 االكادميين والمشرفين التعليم تكنولوجيا مركز مع التنسيق  .3

 مع القيادة المختصة وفق جدول األعمال .تحديد أوقات المقابالت    .4

 طراف المختلفة. عرض الشكاوى و االلتماسات والمقترحات المقدمة من األ  .5

 التقارير الخاصة بالمكتب.كتابة   .6

 القيام بجميع المهام المكتبية.  .7

 تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالعمل.   .8

 التفذية فى خطة الكلية اإلستراتيجية.  اإللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة  .9

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.   . 10

 لقيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة. ا  . 11

 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 12

 

 المؤهالت والخبرة  .4

ــط  المؤهالت  ــافة أوالحصــول على مؤهل عالي أو فوق المتوس ــط باإلض ــنوات خبرة    متوس إلى س
 مناسبة. 

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.   - الخبــــــرات 
 الوقت. القدرة على إدارة -
 القدرة على العمل في فريق.   -
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 الزمــــــــــــــــــــــــــاالت 

 البريطانية الزمالة

 االيطالية  الزمالة

 

   



  
 طب وجراحة الفم و األسنان       كلية            
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 المراكز  البحثية بالكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس جملس الادارة

(اللكية معيد )

سكراتريه  متريض  انئب اداري مدرب الكينييك  عضو هيئة تدريس

رئيس جملس الادارةانئب 

( وكيل اللكية لشؤون ادلرسات العليا )

قات املدير التنفيذي ملركز تطبي
احباث اللزير وغرس الاس نان
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

   اإلدارةأختصاصات مجلس 

 

 البيانات الوظيفية  .1
 رئيس مجلس اإلدارة   الـــوظيفيالمســمى  

 رئيس الجامعة الـــرئيــس المباشــر 
 عليا اإلدارة 

 / اكاديمى  إداري المســار الوظيفـــي

 

 يفة  الهدف العام للوظ .2
 .حدود القوانين واللوائحتنفيذ المهام الخاصة به في  المساهمة فيمن خالل الكلية  و البرنامجالعمل على تحقيق أهداف 

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 للبرنامج قتراح السياسات العامة ا  .1
 في هذه الفترة  برنامجما تم في الاعداد وتقديم تقرير نصف سنوي عن   .2

 الزمالة  ببرنامجحديد شروط االلتحاق ت  .3

 مقابل مادي لإلشتراك في البرنامج   اقتراح  .4
 البرنامجنفيذ وتسويق االشراف علي ت  .5
 . البرنامج لىزياده االقبال عأنها شتفاقيات التي من اقرار وتعاقدات اال  .6
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .7

 

 

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 االكلينيكيه  االسنان  طب  مجاالتاكاديمى متخصص حاصل على الزماله فى احدى    اذأست المؤهالت 

 علميه فى المجال البحثى  خبرة - الخبــــــرات 
 المماثله  المتخصصه البرامج فى يهاكاديم خبرة -
 االكاديميه  المعادالت فى خبرة -
 االكلينيكيه التخصص مجاالت احدى فى زماله على الحصول -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 البريطانية  الزمالة على عام مشرف

 

 البيانات الوظيفية  .1
  نية عام على الزمالة البريطا  مشرف المســمى الـــوظيفي
 رئيس مجلس االدارة   نائب الـــرئيــس المباشــر 

 عليا اإلدارة 
 إداري / اكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــارية  الخدمات  يقدم ــتش ــا  يقوم  حيث االس ــركات عدةبمس ــكالت حل على  الش ــاء  المش ــاعد خطط وإنش   النمو  على  تس

 .األداء وتحسين

 
 ة المسؤوليات الرئيسي .3

 تخصصية المهام ال
 .المنظمة لفهم البيانات وجمع البحوث إجراء  .1
 .اإلدارة وفريق العميل موظفي ومقابلة التحليل إجراء  .2

 .العمل ورش وتسهيل التركيز مجموعات  إدارة  .3

 .التقديمية والعروض األعمال قترحاتم  إعداد  .4
 .والحلول الفرضيات وشكل القضايا تحديد  .5
 .للعمالء لتوصياتوا النتائج تقديم  .6
 . الالزمة  المساعدة على العميل حصول من والتأكد الحلول و التوصيات تنفيذ  .7

 .المحللين ذلك في بما العمل فريق وإدارة وقيادة والبرامج المشاريع إدارة  .8

 .الالزمة القرارات واتخاذ المحرز التقدم على إلطالعهم  العمالء مع تواصلال  .9

 

 

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 يكون حاصل على الدكتوراه في احدى التخصصات    ان المؤهالت 

 .العمل فريق  مع والتعاون الجماعي العمل على القدرة - الخبــــــرات 

 .والمكتوب الشفوي التواصل مهارات اجادة -

 .للمشكالت مناسبة حلول وابتكار اإلبداع مهارات امتالك -

 .حليليةالت والمهارات االستراتيجي التخطيط مهارات اجادة -

 .والتحديات العمل ضغوط مواجهة  على والقدرة المرونة -

 .العمل بيئات وفهم التجاري الوعي -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 الليزر   ابحاث  تطبيقات لمركز التنفيذي المدير

 البيانات الوظيفية  .1

   التنفيذي لمركز تطبيقات ابحاث الليزر    المدير ـــوظيفيالمســمى ال
 لس االدارة  رئيس مج نائب الـــرئيــس المباشــر 

 عليا اإلدارة 
 إداري / اكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

 البداية من  للبرامج  تخطيطوال للمؤســســة اإلســتراتيجية  لألهداف  وفق ا للبرامج  األهداف تحديد بدء  عن  المســؤول هو
 النهاية إلى

 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 .للمؤسسة االستراتيجية لألهداف وفقا للبرامج فاألهدا تحديد  .1
 .النهائية المواعيد مراعاة مع النهاية إلى البداية من للبرامج التخطيط  .2

 .الميزانيات على والموافقة التطوير على اإلشراف  .3

 .التحسين وأساليب طرق وتحديد األداء لمراقبة تقييم استراتيجيات اقتراح  .4
 .المعقدة المشكالت وحل المالحظات لتقديم المحددة شاريعالم مديري  على اإلشراف  .5
 .واألشخاص اإلجراءات وإنتاجية كفاءة لتعزيز مختلفة طرق اكتشاف على العمل  .6
 .المتاحة واردالم وإدارة والمخاطر الجودة مبادئ تطبيق  .7

 .األهداف تحقيق  نسبة لتحديد المديرين قبل من المعدة التقارير متابعة  .8

 .الداخلية والسياسات القانونية التوجيهية بالمبادئ االلتزام واألنشطة البرنامج لياتعم ضمان  .9

 .دوري بشكل المفصلة التقارير وتقديم العليا اإلدارة مع التواصل  . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 اكاديمى متخصص حاصل على الدكتوراه او احدى الزماالت    أستاذ المؤهالت 

 .والبرامج المشروعات إدارة وأساليب لتقنيات املالش الفهم - الخبــــــرات 

 .والمقاييس األداء تقييم بتقنيات ممتازة معرفة -

 .والميزانيات التقارير وإعداد البيانات تحليل المتميزة المعرفة -

 .اوفيس مايكروسوفت  برامج مع التعامل اجادة -

 .MS Project و Basecamp مثل البرامج إدارة برامج استخدام اجادة -

 .التجارية للعمال الجيد والفهم االستراتيجية الخطط اعداد على قدرةال -

 .العمل فريق وقيادة التنظيم مهارات امتالك -

 .تللمشكال  المناسبة الحلول وتقديم تحليلي بشكل التفكير على القدرة -

 المختلفة  الشخصيات مع التواصل راتمها اجادة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 االيطالية   الزماالت برامج عام مشرف                                              

 البيانات الوظيفية .1

 عام على برامج الزماالت االيطالية     مشرف المســمى الـــوظيفي
 رئيس مجلس االدارة   نائب الـــرئيــس المباشــر 

 عليا اإلدارة 
 إداري / اكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

 البداية من  للبرامج  والتخطيط للمؤســســة اإلســتراتيجية  لألهداف  وفق ا للبرامج  األهداف تحديد بدء  عن  المســؤول هو
 النهاية إلى

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

 .للمؤسسة االستراتيجية لألهداف اوفق مجللبرا  األهداف تحديد  .1
 .النهائية المواعيد مراعاة مع النهاية إلى البداية من للبرامج التخطيط  .2

 .الميزانيات على والموافقة التطوير على اإلشراف  .3

 .التحسين وأساليب طرق وتحديد األداء لمراقبة تقييم استراتيجيات اقتراح  .4
 .المعقدة المشكالت وحل المالحظات لتقديم لمحددةا المشاريع مديري  على اإلشراف  .5
 .واألشخاص اإلجراءات وإنتاجية كفاءة لتعزيز مختلفة طرق اكتشاف على العمل  .6
 .المتاحة الموارد وإدارة والمخاطر الجودة مبادئ تطبيق  .7

 .األهداف تحقيق  نسبة لتحديد المديرين قبل من المعدة التقارير متابعة  .8

 .الداخلية والسياسات القانونية التوجيهية بالمبادئ االلتزام واألنشطة برنامجال عمليات ضمان  .9

 .دوري بشكل المفصلة التقارير وتقديم علياال اإلدارة مع التواصل  . 10

 المؤهالت والخبرة .4

 اكاديمى متخصص حاصل على الدكتوراه او احدى الزماالت    أستاذ المؤهالت 

 .والبرامج المشروعات إدارة أساليبو تقنياتل الشامل الفهم - الخبــــــرات 

 .والمقاييس األداء تقييم بتقنيات ممتازة معرفة -

 .والميزانيات التقارير وإعداد البيانات تحليل يزةالمتم المعرفة -

 .اوفيس مايكروسوفت  برامج مع التعامل اجادة -

 .MS Project و Basecamp مثل البرامج إدارة برامج استخدام اجادة -

 .التجارية للعمال الجيد والفهم االستراتيجية الخطط داعدا على القدرة -

 .العمل فريق وقيادة التنظيم مهارات امتالك -

 .للمشكالت المناسبة الحلول وتقديم تحليلي بشكل التفكير على القدرة -

 المختلفة  الشخصيات مع التواصل مهارات اجادة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 البرامج  منسق

 البيانات الوظيفية  .1

  البرنامج  سقمن وظيفيالمســمى الـــ
 عام على الزمالة    مشرف الـــرئيــس المباشــر 

 عليا اإلدارة 
 إداري / اكاديمى ـيالمســار الوظيفــ

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

 .ححدود القوانين واللوائتنفيذ المهام الخاصة به في  المساهمة فيمن خالل الكلية  و البرنامجالعمل على تحقيق أهداف 

 
 الرئيسية سؤوليات الم .3

 تخصصية المهام ال

 .واألنشطة للبرامج والتنسيق  التخطيط  .1
 .مناسب بشكل مارساتوالم السياسات تنفيذ متابعة  .2

 .والمعامالت النفقات وتتبع الميزانية على الحفاظ  .3

 .االجتماعي التواصل وسائل اإلعالمية العالقات خالل من  االتصاالت إدارة  .4
 .الخارجية واألطراف الفريق داخل يجابيةإ  عالقات بناء في  المساعدة  .5
 .األعمال جدول على والحفاظ واألحداث االجتماعات جداول وتنظيم تجهيز  .6

7.  
  وما  التقديمية  والعروض  الفيديو  مؤتمرات  مثل  العمليات  لجميع  صحيح  بشكل  التكنولوجيا  استخدام  من  التأكد
 .ذلك إلى

 .المطلوبة ناتوالبيا دالموا وترتيب الملفات وإعداد تجهيز  .8
 .دوري بشكل المقترحات و التقارير وإنشاء المحدثة بسجالت االحتفاظ  .9
 البرامج وتطوير التنمية إجراءات مودع متابعة  . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 يكون حاصل على الدكتوراه او احدى الزماالت    ان المؤهالت 

 .التطوير وإجراءات البرنامج بإدارة الجيدة معرفةال - ــرات الخبــــ

 .التقارير وإعداد الدفاتر مسك و الميزانية تنظيم التعامل اجادة -

 .أوفيس مايكروسوفت  برامج استخدام على القدرة -

 .متعددة تخصصات في العمل فرق مع التعاون مهارات اجادة -

 .ازممت  بشكل المهام وتنظيم الوقت إدارة على القدرة -

 .والكتابية اللفظية التواصل مهارات ةاجاد -

 المهمة  التفاصيل ومتابعة الدقة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 مدرس(  -أستاذ مساعد -تدريس )أستاذ عضو هيئة 

 

 البيانات الوظيفية .1

 مدرس(   -أستاذ مساعد -عضو هيئة تدريس )أستاذ المســمى الـــوظيفي
 س الشعبة (رئيس مجلس القسم العلمي ) رئي الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

مهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلية وتقديم القيام بجميع ال
 خدمات للمجتمع المحلى وتنمية البيئة.

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 صية تخصالمهام ال

 التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.اللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة ا  .1

2.  
تدريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والمعايير األكاديمية 

 عليمية.  وأي مجاالت  ت للتخصص لطالب مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا،
 االمتحانات.  المشاركة فى وضع وتصحيح االمتحانات الخاصة بالطالب، طبقا  للمعايير المعتمدة إلعداد  .3
 اإلشراف على رسائل وبحوث طالب الدراسات العليا.  .4
 القيام  بالبحوث في مجال تخصصه ونشر نتائج األبحاث.  .5
 ب. القيام بمهام اإلرشاد األكاديمى للطال  .6
 القسم، والكلية، والجامعة. لجان  العمل في  .7
 اإلتصال المباشر مع الطالب والمشاركة فى األنشطة الطالبية.  .8

9.  
فيما ال  ،تقديم االستشارات لمنظمات القطاع العام والخاص في مجال التخصص بعد موافقة مجلس الكلية 

 المهنة.وعامة للجامعة ال يتنافي مع األخالق ال ويتعارض مع متطلبات العمل بالكلية، 
 عضوية أو إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص للقسم، أو للكلية، أوالجامعة.  . 10

11 .  
دارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والزماالت عضوية أو إ

 وغيرها
 اية البيئة. المشاركة فى برامج توعية وتدريب وخدمة المجتمع المحلى وحم  . 12
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 13

 

 المؤهالت والخبرة .4

 مجاالت تخصص القسم العلمي في أحد  درجة الدكتوراةحاصل علي  المؤهالت 

 ذو قدرة على تطبيق أساليب التعليم والتعلم - الخبــــــرات 
 ذو قدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدريس -
 اث مبتكرة في مجال التخصص العلمي.  على القيام بأبح  لديه القدرة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اكلينيكي مدرب

 لبيانات الوظيفية .1

   اكلينيكي  مدرب المســمى الـــوظيفي
 البرنامج  منسق الـــرئيــس المباشــر 

 عليا اإلدارة 
 إداري / اكاديمى المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
 .ححدود القوانين واللوائتنفيذ المهام الخاصة به في  المساهمة فيمن خالل ية  الكلو البرنامجف العمل على تحقيق أهدا

 
 سية المسؤوليات الرئي .3

 تخصصية المهام ال
 على الطلبة المتدربين  االشراف  .1
 على جميع انشطة الرعاية الصحية الخاصة بالمتدربين   االشراف  .2

 الصحية للمرضى وتقيمها  لى معرفة الحالة الطلبة المتدربين على القدرة ع تدريب  .3

 العالقات الجيدة مع الطلبة  بناء  .4
 للتي تتوافق مع اهداف البرنامج التدريبي للطلبة المهام والمشارع المناسبة ا توكيل  .5
 مع المسؤول عن مادة التدريب الميداني وتزويده بحاالت الطلبة ورفع التقارير له  التواصل  .6
 لجودة.من أعمــــــال اما يوكل ألية    .7

 

 

 

 المؤهالت والخبرة  .4
 على احدى الزماالت    حاصل المؤهالت 

 الجماعي واالبتكار   العمل مهارات - الخبــــــرات 
 القيادة واالدارة   مهارات -
 جيدة في اداء العروصض التقديمية   مهارات -
 التواصل الكتابية والشفوية   مهارات -
 ص االختصا  مجال في التدريس في خبرة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 الزماالت  ةسكرتاري

 

 البيانات الوظيفية  .1
 الزماالت    سكرتارية الـــوظيفيالمســمى  

 عام على الزمالة    مشرف الـــرئيــس المباشــر 
 ادارة تشغيلية   اإلدارة 

 إداري   المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــاهـمة في تنف  العـمل على تحقيق أـهداف البرـنامج والكلـية من خالل ــة ـبه في ـحدود  المســ القوانين ـيذ المـهام الـخاصــ

 واللوائح

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 .عن الصادر والوارد للمكتب الذي يتبعهمسئول   .1
  .تنظيم أجندة األعمال والمواعيد الخاصة بالمكتب الذي يتبعه  .2

 كادميينالتنسيق مع مركز تكنولوجيا التعليم والمشرفين اال  .3

 . القيادة المختصة وفق جدول األعمالأوقات المقابالت مع تحديد   .4
 .مقدمة من األطراف المختلفةعرض الشكاوى و االلتماسات والمقترحات ال   .5
 .كتابة التقارير الخاصة بالمكتب  .6
 .القيام بجميع المهام المكتبية  .7
  .تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالعمل  .8
 ـــال الجودة.ل ألية من أعمـــ ما يوك   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

ضــافة إلى ســنوات خبرة الحصــول على مؤهل عالي أو فوق المتوســط أو متوســط باإل المؤهالت 
 مناسبة.

 .  اآللي الحاسب مع التعامل في خبرة - الخبــــــرات 

 .الوقت إدارة على القدرة -

 .  فريق في العمل على القدرة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 اداري   نائب

 

 فية البيانات الوظي .1
 اداري  نائب المســمى الـــوظيفي
 عام على الزمالة    مشرف الـــرئيــس المباشــر 

 ة تشغيلية ادار  اإلدارة 
 إداري   المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــرافيه على  لتعاون لمهام األخرى، باطالب االمتياز واالعمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل القيام بمهامه اإلشــ

 مع مدير العيادات، فى حدود القوانين واللوائح

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
   ..طالب ومساعدتهم فنيا ، ومتابعة أدائهمالشراف على اإل  .1
   .تنفيذ خطط العمل الخاصة بالعيادات  .2

  .العياداتتحضير جدول األعمال اليومية في   .3

   .طالبالو نائبه في أوقات تدريب مدير العيادات أ المرور مع  .4
  .المشاركة في النشاطات العلمية للقسم العلمي التابع له  .5
 .سياسات وإجراءات القسم العلمي تطبيق  .6
   .القيام بأى مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق عمله  .7
   .العيادات المختلفةمتابعة حاالت المرضى المتواجدين في   .8
د من االلتزام به من األطراف األخرى قواعد السالمة ا تطبيق  .9  . كالطالبلعامة أثناء العمل والتأكــ 

 ودة  يوكل الية من اعمال ج م  . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

واألســــنــان فى احــدى   المؤهالت  الفم  وجراحــة  في طــب  البكــالوريوس  •حصــــول على درجــة 
 االكلينيكيهالتخصصات  

 سنة  عن تقل ال. كلينيكيةاال  الممارسة في عملية خبرة - الخبــــــرات 

 .والتمريضية الطبية والهيئة المرضي مع  التعامل علي جيدة قدرة -

 .  فريق في عملال على القدرة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 الزماالت   تمريض

 البيانات الوظيفية  .1

 الزماالت    تمريض المســمى الـــوظيفي
 عام على الزمالة    مشرف الـــرئيــس المباشــر 

 ة تشغيلي  ادارة ارة اإلد 
 إداري   المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــا ــغيليه الخاصــة بالعيادات التعليمية، ، فى  العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل المس همة في كافة األمور التش
 حدود القوانين واللوائح.

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

  .تقبال المرضىمساعدة افي اسلا  .1
ـالب األمتيـــازال  .2  .مساعدة في ترتيب العيادات وتجهيزها الستقبال  المرضي وطـ 

 .األدوات المختلفةمساعدة  في تجهيز ال  .3

 .تعقيم األجهزة المستخدمة في العيادات  .4
  .والمستلزمات التي تحتاجها العيادةإحضار المواد واألدوات   .5
  .في بعض الحاالتالمشاركه فى تحضير المرضى   .6
 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل   .7
 القيام بأية مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها   .8
 .ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 الحصول على دبلومة  في التمريض. • المؤهالت 

  المهنية ارسةوالمم التمريض في عملية خبرة - الخبــــــرات 

 .  بالمرضى للعناية المستعملة الطبية باألجهزة الجيدة معرفةال -

 .والتمريضية الطبية والهيئة المرضي مع  التعامل علي جيدة قدرة -

 اإلنجليزية اللغة في جيد مستوى ـــ العربية لللغة التامة اإلجادة -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 

 

 

 

 العيادات والوحدات التخصصية بمستشفى سعاد كف افي 
 تخصصية مبستشفى سعاد كفايف اجلامعي العيادات ال 
 وحدة جراحة الوجه والفكني   
 وحدة عالج االطفال ابلتخدير الكلي 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

  

الشراف الف ني والكاديمي على العي ادات والوحدات التخصصية  
 بمستشفى سعاد كف افي الجامعي 

عميــــد الكـــــلية 

منسق عيادات 
االخصائيين 
واالستشاريين 

اعضاء هيئة تدريس

بيولوجيا الفم وطب 
اسنان االطفال 

والتقويم 

اعضاء هيئة 
التدريس من القسم 

الهيئة المعاونة

رئيس قسم جراحة 
الوجه والفكين 

اعضاء هيئة التدريس من 
القسم 

طبيب مقيم

وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة 
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 وحدة جرراحات  الوجه والفكين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اجمللس

(معيد اللكية )

انئب رئيس اجمللس

(ع وكيل اللكية لشؤون البيئة وخدمة اجملمت)

رئيس القسم 

مدير الوحدة

الاستشارينالاخصائيي

النواب 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 جلس وحدة جراحات الوجه والفكين م رئيس

 البيانات الوظيفية  .1

   االدارة  مجلس رئيس المســمى الـــوظيفي

 رئيس الجامعة   ــس المباشــر الـــرئي
 العليا اإلدارة 

 إداري/ أكاديمي الوظيفـــيالمســار  

 الهدف العام للوظيفة   .2

العلمي شئونها  وإدارة  الكلية  أمور  وا  ،ةتصريف  القوانين  لمالية،واإلدارية،  تنفيذ  عن  مسئوال  ويكون 
لجامعة، والمجلس األعلى للجامعاتفي حدود  واللوائحالجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ومجلس ا 

 ح.القوانين واللوائهذه 

 المسؤوليات الرئيسية  .3
 تخصصية المهام ال

1.   
ة بالتعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع،  واألعمال المتعلقالتخطيط، والتوجيه، والرقابة للسياسات  

 لية.وذلك بالتعاون مع األقسام/ الوحدات/ المناصب المختلفة بالك

2.  
تنفيذ قرارات مجلس الكلية، وتبليغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات وقرارات مجلس الكلية، وتبليغ 

 .ةيإليجب إبالغها  الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي

3.  
مراقبة سير الدراسة، واالمتحانات، وحفظ النظام داخل الكلية، وإبالغ رئيس الجامعة عن كل ما من  

 المساس بسير العمل بالكلية.ه شأن
 اإلشراف علي العاملين باألجهزة  االدارية بالكلية ومراقبه أعمالهم.   .4

5.  
قا  ألحكام القانون، كما له أن يعرض  ة إلى االجتماع وفدعوة مجالس األقسام واللجان المشكلة في الكلي

 عليها ما يراه من موضوعات.  

6.  

جامعي   عام  كل  نهايه  في  تقرير  والمالية  إعداد  واإلدارية،  والتعليمية،  العلمية،  الكلية  شئون  عن 
حانات ومستوي أداء العمل بها وشئون الدراسة واالمت  ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألوجه نشاط الكلية

بالحلول المالئمه ويعرض هذا  ونتائجها وب التنفيذ وعرض المقترحات  يان العقبات التي اعترضت 
 إلبداء الرأي بشأنه ليعرض علي مجلس الجامعة. التقرير علي مجلس الكلية 

7.  
 الهيئه المعاونه والفنيين، والفئات  وتقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس،  

  االقسام  مجالس توصيات  على  بناءوالمنشآت، والتجهيزات، واألدوات، وغيرها.    المساعدة األخري،
 االدارية  والشئون

 والمالية كإعداد التقديرات المالية واعداد التقارير. راقبة موارد الكلية والعمليات االدارية تخطيط وم  .8
 الكلية. التنسيق بين األجهزة الفنية، واإلدارية، والعاملين ب  .9

10 .  
مناسبة تطبيق   عمل  بيئة  وتوفير  الكلية  أداء  وتقييم  لمتابعة  القرارات  واتخاذ  واالجراءات  األنظمة 

 لين بالكلية.للطالب والعام
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 المؤهالت والخبرة  .1

 حاصل علي درجة األستاذية في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 كاديمي.دارية في العمل األخبرة إ - الخبــــــرات 
 .العلمى لبحثخبرة في التدريس وا -
ــاء هيئة التد - ــعة مع الجامعات المختلفة ومعرفة بأعضـ ــالت متسـ ريس في  ذو صـ

 مجال  طب وجراحة الفم واألسنان. 
 عضويه الهيئات العلمية الدولية والتحكيم في المجالت العلمية العالمية.   -
ة أو - اـم ه ـع ه خبرة اكلينيكـي ة من ـطب ـخاصــــة في الفروع ا  يفضــــل من ـل دـم لمتـق

 األسنان. 

  



 

114 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 والفكين  الوجه  احاتجر   وحدة مجلس رئيس نائب

 البيانات الوظيفية  .1

 رئيس مجلس االدارة   نائب الـــوظيفي  المســمى
 عميد الكلية   الـــرئيــس المباشــر 

 العليا اإلدارة 
 إداري/ أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 وظيفة  الهدف العام لل .2
 يد الكلية في إدارة الشئون الخاصة لشئون البيئة وخدمة المجتمع المحلى المحيط بالكلية. معاونة عم

 

 الرئيسية المسؤوليات  .3
 تخصصية المهام ال

1.  
االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية  

 البيئة.  

2.  
دة مصادر دخل االجامعة ومواردها المالية من خالل تنمية وتطوير الخدمات المقدمة من المشاركة في زيا

 الخاص. الوحدات ذات الطابع 
 اإلشراف علي إعداد الخطط والبرامج التي تكفل دور الكلية في خدمه المجتمع وتنمية البيئة.    .3

4.  
ن لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي راحة الفم واالسناالتواصل مع الهيئات واإلدارات المختصة بطب وج

 للكلية. 
 منهاالكلية والمجتمع المحيط بها. لتي تعاني  المشاركة في إدارة األزمات وحل المشكالتومكافحة العدوي ا  .5

6.  
ن،  المشاركة في تنظيم الدورات التدريبية بالكلية لكل من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والموظفي

 تمع المحلى. والطالب، والمج
 المشاركة فى تنظيم برامج التوعية بخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة.   .7
 العالجية في جميع أنحاء البالد لتقديم الخدمات الطبية في مجال طب وجراحة الفم واألسنان. تنظيم القوافل   .8
 ة البيئة.  تقديم االستشارات العلمية فى مجاالت خدمة المجتمع وتنمي  .9
 د ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.  إعدا  . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 لمؤهالت والخبرة ا.4

 حاصل علي درجة األستاذية أو أستاذ مساعد في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 ألكاديمي.اخبرة إدارية في العمل   - الخبــــــرات 
 العلمى . البحثالتدريس و  خبرة في -
 عضويه الهيئات العلميةوالمجتمعية والخدمية.  -
 صوصا في شئون البيئة وخدمة المجتمعخبرة أكاديمية وعلميه وادارية خ -
 العام الخيرى  بالعمل  عالقه له من يفضل -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 والفكين  الوجه  جراحات وحدة قسمرئيس 

 البيانات الوظيفية  .1

 باثولوجيا الفم وجراحة الفم    قسمرئيس  ـــوظيفيالمســمى ال
 عميد الكلية   الـــرئيــس المباشــر 

 العليا اإلدارة 
 إداري/ أكاديمي فـــيالمســار الوظي

 الهدف العام للوظيفة   .2

ياـسة التى يرـسمها مجلس   الكلية  يـشرف رئيس القـسم على الـشئون العلمية واإلدارية والمالية فى القـسم فى حدود الـس
 م وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ومجلس القس

 المسؤوليات الرئيسية  .3
 تخصصية المهام ال

 التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.تنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة   .1

2.  
والتعليمية واإلدارية والمالية  ون القسم العلمية  متابعة األعمال اليومية بالقسم وتقديم التقارير الهامة الخاصة بشئ

 إلى عميد الكلية.
 الذي يرأسه.ك فيما يخص القسم العلمي متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذل  .3

4.  
المحافظة على النظام، وآداب وسلوكيات المهنة، وتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات  

 في حالة حدوث أي شئ يمس حسن سير العمل بالقسم العلمي.   ية، وإبالغ العميدالرسم

5.  
التدريس   هيئة  أعضاء  مهارات  تطوير  على  خالل  العمل  من  المعاونة  المستمر  والهيئة  والتعليم  التدريب 

 والمشاركة فى الفعاليات العلمية المختلفة. 
 خدمات التعليمية المقدمة للطالب. وتنظيم وتجويد ال التعاون مع األقسام العلمية األخرى بالكلية لتسهيل  .6
 لى مجلس القسم. إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض ع  .7

8.  
القائمين   التدريس  هيئة  أعضاء  على  األخرى  الجامعية  واألعمال  والدروس،  المحاضرات،  توزيع  اقتراح 

 .   رض على مجلس القسمبالتدريس فى القسم للعرض؛ وذلك للع
 العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم. اقتراح خطة الدراسة   .9

10 .  
ر العلمى للقسم الى االجتماع مرة على األقل خالل العام الجامعى، ويحرر عن  يدعو رئيس مجلس القسم المؤتم 

 االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم والكلية. 
 ريس والهيئة المعاونة بالقسم.ات الخاص بأعضاء هيئة التدتنظيم جدول اإلجازترتيب و  . 11

12 .  

القسم العلمية، واإلدارية، والتعليمية، والمالية، ويتضمن هذا  إعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن شئون  
  ت ونتائجها، وبيان التقرير عرضا  ألوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل به، وشئون الدراسة واالمتحانا

فيذ، وعرض المقترحات بالحلول المالئمة، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم  العقبات التي اعترضت التن
 طئة لعرضه على مجلس الكلية. تو

 .  القسم نظريمثل مجلس القسم أمام مجلس الكلية؛ وذلك لعرض وجهة   . 13

 

 المؤهالت والخبرة .4

ــت المؤهالت  ــل علي درجة األسـ ــتاذ محاصـ ــُ  اذية أو أسـ وجراحة الفم  اعد في أحد مجاالت طب سـ
 واألسنان

 خبرة إدارية في العمل األكاديمي. - الخبــــــرات 
 .  العلمى البحثلتدريس وخبرة في ا -
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 وحدة جراحات الوجه والفكين   مدير

 

 البيانات الوظيفية  .1
  وحدة جراحات الوجه والفكين    مدير المســمى الـــوظيفي

 القسم   سرئي ــس المباشــر الـــرئي
 الكادر الخاص اإلدارة 

 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

لمهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلية وتقديم القيام بجميع ا
 خدمات للمجتمع المحلى وتنمية البيئة.

 
 ؤوليات الرئيسيةالمس.3

 تخصصية المهام ال
 .اللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصها  .1

2.  
تدريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والمعايير األكاديمية 

 أي مجاالت  تعليمية.  لدراسات العليا، وللتخصص لطالب مرحلة البكالوريوس وطالب ا
 د االمتحانات. المشاركة فى وضع وتصحيح االمتحانات الخاصة بالطالب، طبقا  للمعايير المعتمدة إلعدا  .3
 اإلشراف على رسائل وبحوث طالب الدراسات العليا.  .4
 القيام  بالبحوث في مجال تخصصه ونشر نتائج األبحاث.  .5
 . األكاديمى للطالب القيام بمهام اإلرشاد  .6
 القسم، والكلية، والجامعة. العمل في لجان   .7
 اإلتصال المباشر مع الطالب والمشاركة فى األنشطة الطالبية.  .8

9.  
فيما ال  ،تقديم االستشارات لمنظمات القطاع العام والخاص في مجال التخصص بعد موافقة مجلس الكلية 

 والمهنة.مة للجامعة ي مع األخالق العاال يتنافويتعارض مع متطلبات العمل بالكلية، 
 عضوية أو إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص للقسم، أو للكلية، أوالجامعة.  . 10

11 .  
إدارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والزماالت عضوية أو 

 وغيرها
 ة البيئة. جتمع المحلى وحمايالمشاركة فى برامج توعية وتدريب وخدمة الم  . 12
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 13

 

 المؤهالت والخبرة .4

 مجاالت تخصص القسم العلمي ة في أحددرجة الدكتوراحاصل علي  المؤهالت 

 ذو قدرة على تطبيق أساليب التعليم والتعلم - الخبــــــرات 
 سذو قدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدري -
 القيام بأبحاث مبتكرة في مجال التخصص العلمي.   لديه القدرة على -
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   االستشاريين

 

 البيانات الوظيفية .1

 مدرس(   -أستاذ مساعد -عضو هيئة تدريس )أستاذ فيالمســمى الـــوظي
 الوحدة   مدير الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 ظيفة الهدف العام للو.2

ة وتقديم القيام بجميع المهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلي
 خدمات للمجتمع المحلى وتنمية البيئة.

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

 اتيجية للكلية فى تخصصه.يذية للخطة اإلسترالتنفاللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة ا  .1

2.  
ير األكاديمية دريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والمعايت

 للتخصص لطالب مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا، وأي مجاالت  تعليمية.  
 لمعايير المعتمدة إلعداد االمتحانات. بالطالب، طبقا  ل لمشاركة فى وضع وتصحيح االمتحانات الخاصةا  .3
 إلشراف على رسائل وبحوث طالب الدراسات العليا.ا  .4
 جال تخصصه ونشر نتائج األبحاث.لقيام  بالبحوث في ما  .5
 لقيام بمهام اإلرشاد األكاديمى للطالب. ا  .6
 القسم، والكلية، والجامعة. لعمل في لجان ا  .7
 ة فى األنشطة الطالبية.ع الطالب والمشاركإلتصال المباشر ما  .8

9.  
فيما ال  ،قديم االستشارات لمنظمات القطاع العام والخاص في مجال التخصص بعد موافقة مجلس الكلية ت

 والمهنة.ال يتنافي مع األخالق العامة للجامعة ويتعارض مع متطلبات العمل بالكلية، 
 أوالجامعة.لقسم، أو للكلية، ضوية أو إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص ل ع  . 10

11 .  
ت ضوية أو إدارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والزماال ع

 وغيرها
 لمشاركة فى برامج توعية وتدريب وخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة. ا  . 12
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 13

 

 والخبرة المؤهالت .4

 مجاالت تخصص القسم العلمي درجة الدكتوراة في أحدحاصل علي   المؤهالت

 تعلمذو قدرة على تطبيق أساليب التعليم وال - الخبــــــرات 
 ذو قدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في التدريس -
 لديه القدرة على القيام بأبحاث مبتكرة في مجال التخصص العلمي.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   االخصائيين

 يفية البيانات الوظ .1

 ضو هيئة معاونة )مدرس مساعد(  ع المســمى الـــوظيفي
 الوحدة   ديرم الـــرئيــس المباشــر 

 لخاصلكادر اا اإلدارة 
 كاديميأ المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ــاعدين يكونون كنواة أعضــاء التدريس فيها ، ويقومون  ــين مس ــات والبحوثيعين فى الكلية مدرس العلمية   بالدراس
واها الالزمة، للحـصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد إليهم القـسم المختص من متابعة الدروس العملية وـس

 خرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.  من األعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وباألعمال األ

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال
 اللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.ا  .1

2.  
  اقصاها مدة   فى  المساعد للمدرس  بالنسبه الدكتوراه او  للمعيد بالنسبة الماجستير درجة  على بالحصول اللتزاما

 سنوات  خمس
 .  يهوالتطبيق العمليه الدروس فى التدريس هيئة أعضاء عاونةم .3
 اعضاء هيئة التدريس فى االشراف على تدريب طالب مرحله البكالوريوس داخل العيادات  عاونةم .4
 التدريس فى االشراف على تدريب طالب مرحله االمتياز داخل العيادات   اعضاء هيئة عاونةم .5
 المقرر بالكلية علية وفق النظام  تلقى المعدين والمدرسين المساعدين أصول التدريس والتدريبي .6

7. 
بالكلية والمؤتمرات العلمية  م شاركة كال من المعيدين والمدرسين المساعدين فى أعمال المؤتمرات العلمية  
 ألقسام، وذلك وفقا لألحكام المقررة فى الالئحة التنفيذية.  ل

 ة. تمد من مجلس الكليفي أعمال االمتحانات بما يتوافق مع نظام الكلية المع لمشاركةا .8
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.  .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4
إحدى تخـصـصات طب وجراحة الفم   حاـصل على درجة الماجـستير )في حالة مدرس مـساعد( في - المؤهالت 

 واألسنان.
 ذو قدرة على العمل في فريق   - الخبــــــرات 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

  النواب

 البيانات الوظيفية .1

  نائب ســمى الـــوظيفيالم
 الوحدة  مدير الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

 باإلضافة إلى االختصاصات األخرى في المستشفى.بجميع المهام التي يكلفه به مجلس القسم،  القيام  

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

 لمرضى في حدود الخطة العالجية التي يصفها االستشاري أو األخصائي للمريض. معالجة ا  .1
 سم العلمي المشاركة في المناوبات الليلية على ضوء ما يقرره الق  .2
 المشاركة في النشاطات العلمية للقسم مثل المؤتمر العلمي للقسم.    .3
 عالجهم ى الذين يشارك في إعداد التقارير الطبية والملخصات عن المرض  .4
 متابعة الطالب أثناء الدروس العملية.  .5
 القيام بأى مهام أخرى يوكلها إليه القسم.    .6
 دة.ما يوكل ألية من أعمــــــال الجو   .7

 

 المؤهالت والخبرة .4

 .بكالوريوسدرجة  حاصل علي  المؤهالت 

 الخبــــــرات 
 ذو قدرة على التواصل مع األخرين
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رئيس اجمللس

(معيد اللكية )

انئب رئيس اجمللس

(ع وكيل اللكية لشؤون البيئة وخدمة اجملمت)

رئيس القسم 

مدير الوحدة

الاستشارينالاخصائيي

النواب 

 وحدة عالج الطف ال بالتخدير الكلي    
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 الكلي بالتخدير االطفال عالج مجلس وحدة رئيس

 الوظيفية البيانات  .1

   االدارة  مجلس رئيس المســمى الـــوظيفي

   رئيس الجامعة الـــرئيــس المباشــر 
 العليا اإلدارة 

 إداري/ أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة .2

الع شئونها  وإدارة  الكلية  أمور  تنفيذ   والمالية،واإلدارية،    ،لميةتصريف  عن  مسئوال  القوانين ويكون 
امعاتفي حدود  واللوائحالجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية، ومجلس الجامعة، والمجلس األعلى للج

 ح.هذه القوانين واللوائ

 
 وليات الرئيسية ئالمس.3

 تخصصية المهام ال

1.   
العلمي، وخدمة المجتمع،  متعلقة بالتعليم، والبحث  ياسات واألعمال الالتخطيط، والتوجيه، والرقابة للس

 وذلك بالتعاون مع األقسام/ الوحدات/ المناصب المختلفة بالكلية.

2.  
لكلية، وتبليغ رئيس الجامعة محاضر الجلسات وقرارات مجلس الكلية، وتبليغ تنفيذ قرارات مجلس ا

 .ةيإلا ت التي يجب إبالغه الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارا

3.  
مراقبة سير الدراسة، واالمتحانات، وحفظ النظام داخل الكلية، وإبالغ رئيس الجامعة عن كل ما من  

 ة.المساس بسير العمل بالكليشأنه 
 اإلشراف علي العاملين باألجهزة  االدارية بالكلية ومراقبه أعمالهم.   .4

5.  
اع وفقا  ألحكام القانون، كما له أن يعرض  الكلية إلى االجتمدعوة مجالس األقسام واللجان المشكلة في  

 عليها ما يراه من موضوعات.  

6.  

وا العلمية،  الكلية  شئون  عن  جامعي  عام  كل  نهايه  في  تقرير  والمالية  إعداد  واإلدارية،  لتعليمية، 
االمتحانات ومستوي أداء العمل بها وشئون الدراسة و  ويتضمن هذا التقرير عرضا  ألوجه نشاط الكلية

بالحلول المالئمه ويعرض هذا  ونتائج التنفيذ وعرض المقترحات  ها وبيان العقبات التي اعترضت 
 لي مجلس الجامعة. التقرير علي مجلس الكلية إلبداء الرأي بشأنه ليعرض ع

7.  
لفئات الهيئه المعاونه والفنيين، وا  وتقديم االقتراحات بشأن استكمال حاجة الكلية من هيئات التدريس،  

  االقسام مجالس  توصيات على  بناءخري، والمنشآت، والتجهيزات، واألدوات، وغيرها. المساعدة األ
 االدارية  والشئون

 كإعداد التقديرات المالية واعداد التقارير.  ات االدارية والماليةتخطيط ومراقبة موارد الكلية والعملي  .8
 لين بالكلية. التنسيق بين األجهزة الفنية، واإلدارية، والعام  .9

10 .  
مناسبة ت عمل  بيئة  وتوفير  الكلية  أداء  وتقييم  لمتابعة  القرارات  واتخاذ  واالجراءات  األنظمة  طبيق 

 للطالب والعاملين بالكلية.
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 والخبرة المؤهالت .4
 حاصل علي درجة األستاذية في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 مل األكاديمي.برة إدارية في العخ - الخبــــــرات 
 .العلمى لبحثخبرة في التدريس وا -
ــاء هيئة التدريس في   - ــعة مع الجامعات المختلفة ومعرفة بأعضـ ــالت متسـ ذو صـ

 م واألسنان. مجال  طب وجراحة الف
 عضويه الهيئات العلمية الدولية والتحكيم في المجالت العلمية العالمية.   -
ا - ه ـع ه خبرة اكلينيكـي ة أو ـخاصــــة في الفيفضــــل من ـل ة من ـطب ـم دـم روع المتـق

 األسنان. 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 االطفال بالتخدير الكلي   عالجرئيس مجلس وحدة   نائب

 البيانات الوظيفية .1

 يس مجلس االدارة  رئ نائب المســمى الـــوظيفي

   مجلس االدارة   رئيس الـــرئيــس المباشــر 
 العليا اإلدارة 

 ديميإداري/ أكا المســار الوظيفـــي

 

 للوظيفة  الهدف العام .2

 معاونة عميد الكلية في إدارة الشئون الخاصة لشئون البيئة وخدمة المجتمع المحلى المحيط بالكلية. 

 

 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية مهام الال

1.  
المجتمع وتنمية   اللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى مجال خدمةا

   البيئة.

2.  
لمشاركة في زيادة مصادر دخل االجامعة ومواردها المالية من خالل تنمية وتطوير الخدمات المقدمة من ا

 الوحدات ذات الطابع الخاص. 
 شراف علي إعداد الخطط والبرامج التي تكفل دور الكلية في خدمه المجتمع وتنمية البيئة.  إلا  .3

4.  
وجراحة الفم واالسنان لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي واإلدارات المختصة بطب  لتواصل مع الهيئاتا

 للكلية. 
 هاالكلية والمجتمع المحيط بها.منومكافحة العدوي التي تعاني رلمشاركة في إدارة األزمات وحل المشكالتا  .5

6.  
فين،  والهيئة المعاونة، والموظ لمشاركة في تنظيم الدورات التدريبية بالكلية لكل من أعضاء هيئة التدريس، ا

 والطالب، والمجتمع المحلى. 
 لمشاركة فى تنظيم برامج التوعية بخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة. ا  .7
 جميع أنحاء البالد لتقديم الخدمات الطبية في مجال طب وجراحة الفم واألسنان. نظيم القوافل العالجية في ت  .8
 مية البيئة.  مجاالت خدمة المجتمع وتن قديم االستشارات العلمية فىت  .9
 عداد ما يعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصه.  إ  . 10
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 11

 

 برة المؤهالت والخ.4

 حاصل علي درجة األستاذية أو أستاذ مساعد في أحد مجاالت طب وجراحة الفم واألسنان المؤهالت 

 األكاديمي.  خبرة إدارية في العمل - ــرات الخبــــ
 العلمى . البحثخبرة في التدريس و -
 عضويه الهيئات العلميةوالمجتمعية والخدمية.  -
 البيئة وخدمة المجتمع خبرة أكاديمية وعلميه وادارية خصوصا في شئون -
 العام الخيرى  بالعمل  عالقه له من يفضل -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 لكلي  االطفال بالتخدير ا  عالجوحدة  قسمرئيس 

 البيانات الوظيفية  .1

  الفم وطب اسنان االطفال والتقويم  بيولوجيا  قسمرئيس  لمســمى الـــوظيفيا
   االدارة مجلس رئيس نائب الـــرئيــس المباشــر 

 العليا اإلدارة 
 إداري/ أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

ياـسة  واإلدارية والمالية فى الق  يـشرف رئيس القـسم على الـشئون العلمية يرـسمها مجلس الكلية   التيـسم فى حدود الـس
 ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 

 ية المسؤوليات الرئيس .3

 تخصصية المهام ال
 التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.نفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة ت  .1

2.  
سم وتقديم التقارير الهامة الخاصة بشئون القسم العلمية والتعليمية واإلدارية والمالية  متابعة األعمال اليومية بالق

 إلى عميد الكلية.
 الذي يرأسه.مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخص القسم العلمي متابعة تنفيذ قرارات وسياسة   .3

4.  
ة والتعليمات الصادرة من الجهات  لمهنة، وتطبيق القوانين واألنظمالمحافظة على النظام، وآداب وسلوكيات ا

 الرسمية، وإبالغ العميد في حالة حدوث أي شئ يمس حسن سير العمل بالقسم العلمي. 

5.  
مهار تطوير  على  خالل  العمل  من  المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة  أعضاء  المستمر  ات  والتعليم  التدريب 
 علمية المختلفة. والمشاركة فى الفعاليات ال

 ألقسام العلمية األخرى بالكلية لتسهيل وتنظيم وتجويد الخدمات التعليمية المقدمة للطالب. التعاون مع ا  .6
 بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم.  إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية  .7

8.  
األخرى الجامعية  واألعمال  والدروس،  المحاضرات،  توزيع  القائم  اقتراح  التدريس  هيئة  أعضاء  ين  على 

 بالتدريس فى القسم للعرض؛ وذلك للعرض على مجلس القسم.   
 العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم. اقتراح خطة الدراسة   .9

10 .  
رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمى للقسم الى االجتماع مرة على األقل خالل العام الجامعى، ويحرر عن  يدعو  
 مر على مجلس القسم والكلية. تماع محضر يعرض مع توصيات المؤتاالج

 ريس والهيئة المعاونة بالقسم.ترتيب وتنظيم جدول اإلجازات الخاص بأعضاء هيئة التد  . 11

12 .  

كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية، واإلدارية، والتعليمية، والمالية، ويتضمن هذا    إعداد تقرير في نهاية
ء العمل به، وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها، وبيان  وجه النشاط في القسم ومستوى أداالتقرير عرضا  أل

قرير على مجلس القسم  فيذ، وعرض المقترحات بالحلول المالئمة، ويعرض هذا التالعقبات التي اعترضت التن
 توطئة لعرضه على مجلس الكلية. 

 .  القسم نظرجهة يمثل مجلس القسم أمام مجلس الكلية؛ وذلك لعرض و  . 13

 

 لخبرة المؤهالت وا.4

ــتاذ م المؤهالت  ــتاذية أو أسـ ــل علي درجة األسـ ــاعد في أحد مجاالت طب ُ  حاصـ وجراحة الفم  سـ
 واألسنان

 ل األكاديمي.خبرة إدارية في العم - الخبــــــرات 
 .  العلمى البحثخبرة في التدريس و -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 االطفال بالتخدير الكلي  عالجوحدة  مدير

 

 ت الوظيفية البيانا.1
  الوحدة   مدير المســمى الـــوظيفي
 القسم   رئيس الـــرئيــس المباشــر 

 الخاصالكادر   اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

ية وتقديم م بجميع المهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلالقيا
 مية البيئة.خدمات للمجتمع المحلى وتن

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال
 فى تخصصه. اللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكليةا  .1

2.  
عايير األكاديمية تدريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والم 

 البكالوريوس وطالب الدراسات العليا، وأي مجاالت  تعليمية.  للتخصص لطالب مرحلة 
 مدة إلعداد االمتحانات. المشاركة فى وضع وتصحيح االمتحانات الخاصة بالطالب، طبقا  للمعايير المعت  .3
 اإلشراف على رسائل وبحوث طالب الدراسات العليا.  .4
 ي مجال تخصصه ونشر نتائج األبحاث.القيام  بالبحوث ف  .5
 لقيام بمهام اإلرشاد األكاديمى للطالب. ا  .6
 القسم، والكلية، والجامعة. العمل في لجان   .7
 الطالبية.اإلتصال المباشر مع الطالب والمشاركة فى األنشطة   .8

9.  
فيما ال  ،لية تقديم االستشارات لمنظمات القطاع العام والخاص في مجال التخصص بعد موافقة مجلس الك

 والمهنة.ال يتنافي مع األخالق العامة للجامعة وبالكلية،  يتعارض مع متطلبات العمل
 عضوية أو إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص للقسم، أو للكلية، أوالجامعة.  . 10

11 .  
ماالت عضوية أو إدارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والز 

 وغيرها
 ية وتدريب وخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة. المشاركة فى برامج توع  . 12
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 13

 

 المؤهالت والخبرة .4

 مجاالت تخصص القسم العلمي الدكتوراة في أحد  درجةحاصل علي  المؤهالت 

 م والتعلمذو قدرة على تطبيق أساليب التعلي - الخبــــــرات 
 ا الحديثة في التدريسذو قدرة على تطبيق التكنولوجي -
 لديه القدرة على القيام بأبحاث مبتكرة في مجال التخصص العلمي.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   االستشاريين

 

 البيانات الوظيفية .1
 االستشاريين الـــوظيفي  المســمى

 الوحدة   مدير الـــرئيــس المباشــر 
 الكادر الخاص اإلدارة 

 أكاديمي ــار الوظيفـــيالمس

 

 وظيفة  الهدف العام لل.2

القيام بجميع المهام العلمية والتدريسية الخاصة بالتخصص العلمى مع المشاركة فى األنشطة الطالبية بالكلية وتقديم 
 المحلى وتنمية البيئة.  خدمات للمجتمع

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال
 اتيجية للكلية فى تخصصه.التنفيذية للخطة اإلسترنشطة المتعلقة بالخطة اللتزام بتنفيذ األا  .1

2.  
تدريس المواد الدراسية الخاصة بالتخصص العلمى طبقا  لتوصيف البرنامج والمقرر والمعايير األكاديمية 

 طالب مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا، وأي مجاالت  تعليمية.  للتخصص ل
 لمعايير المعتمدة إلعداد االمتحانات. ضع وتصحيح االمتحانات الخاصة بالطالب، طبقا  لالمشاركة فى و   .3
 اإلشراف على رسائل وبحوث طالب الدراسات العليا.  .4
 ألبحاث.القيام  بالبحوث في مجال تخصصه ونشر نتائج ا  .5
 القيام بمهام اإلرشاد األكاديمى للطالب.   .6
 لجامعة. القسم، والكلية، واالعمل في لجان   .7
 ة فى األنشطة الطالبية.اإلتصال المباشر مع الطالب والمشارك  .8

9.  
فيما ال  ،تقديم االستشارات لمنظمات القطاع العام والخاص في مجال التخصص بعد موافقة مجلس الكلية 

 والمهنة.ال يتنافي مع األخالق العامة للجامعة وطلبات العمل بالكلية، يتعارض مع مت
 أوالجامعة.الوحدات ذات الطابع الخاص للقسم، أو للكلية،  عضوية أو إدارة  . 10

11 .  
عضوية أو إدارة الوحدات المستحدثة بالكلية مثل وحدة إدارة الجودة، ووحدة التعليم المستمر، والزماالت 

 وغيرها
 ى برامج توعية وتدريب وخدمة المجتمع المحلى وحماية البيئة. المشاركة ف  . 12
 ــال الجودة.ما يوكل ألية من أعمــــ   . 13

 

 المؤهالت والخبرة .4

 مجاالت تخصص القسم العلمي درجة الدكتوراة في أحدحاصل علي  المؤهالت 

 ذو قدرة على تطبيق أساليب التعليم والتعلم - الخبــــــرات 
 التكنولوجيا الحديثة في التدريس ذو قدرة على تطبيق -
 صص العلمي.  لديه القدرة على القيام بأبحاث مبتكرة في مجال التخ -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   االخصائيين

 ية البيانات الوظيف.1

  االخصائيين المســمى الـــوظيفي
 الوحده   مدير الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 ف العام للوظيفة  الهد.2

ــاعدين يكونون كنواة أعضــاء التدريس في ــين مس ــات والبحوث العلمية  يعين فى الكلية مدرس ها ، ويقومون بالدراس
حـصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد إليهم القـسم المختص من متابعة الدروس العملية وـسواها الالزمة، لل

 خرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.  دريس وباألعمال األمن األعمال تحت إشراف أعضاء هيئة الت

 
 ليات الرئيسيةالمسؤو.3

 تخصصية المهام ال
 نشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى تخصصه.اللتزام بتنفيذ األا  .1

2.  
  اقصاها مدة   فى  المساعد للمدرس  بالنسبه راهالدكتو او  للمعيد بالنسبة الماجستير درجة  على بالحصول االلتزام
 سنوات  خمس

 .  والتطبيقيه العمليه الدروس فى ريسالتد هيئة أعضاء معاونة  .3
 ئة التدريس فى االشراف على تدريب طالب مرحله البكالوريوس داخل العيادات اعضاء هي معاونة  .4
 االمتياز داخل العيادات   اعضاء هيئة التدريس فى االشراف على تدريب طالب مرحله معاونة  .5
 التدريب علية وفق النظام المقرر بالكلية يتلقى المعدين والمدرسين المساعدين أصول التدريس و  .6

7.  
بالكلية والمؤتمرات العلمية    مشاركة كال من المعيدين والمدرسين المساعدين فى أعمال المؤتمرات العلمية  

 ئحة التنفيذية.  لألقسام، وذلك وفقا لألحكام المقررة فى الال
 لمعتمد من مجلس الكلية. في أعمال االمتحانات بما يتوافق مع نظام الكلية ا المشاركة  .8
 ال الجودة.ما يوكل ألية من أعمــــــ   .9

 

 المؤهالت والخبرة .4
حاـصل على درجة الماجـستير )في حالة مدرس مـساعد( في إحدى تخـصـصات طب وجراحة الفم   - المؤهالت 

 واألسنان.
 ذو قدرة على العمل في فريق   - لخبــــــرات ا
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

  النواب

 البيانات الوظيفية .1

  نائب المســمى الـــوظيفي
 الوحده   مدير الـــرئيــس المباشــر 

 الكادر الخاص اإلدارة 
 أكاديمي المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة  .2

 باإلضافة إلى االختصاصات األخرى في المستشفى.القيام بجميع المهام التي يكلفه به مجلس القسم،  

 
 المسؤوليات الرئيسية.3

 تخصصية المهام ال

 يصفها االستشاري أو األخصائي للمريض.  معالجة المرضى في حدود الخطة العالجية التي  .1
 المشاركة في المناوبات الليلية على ضوء ما يقرره القسم العلمي   .2
 ة للقسم مثل المؤتمر العلمي للقسم.  المشاركة في النشاطات العلمي  .3
 ت عن المرضى الذين يشارك في عالجهم إعداد التقارير الطبية والملخصا  .4
 وس العملية.متابعة الطالب أثناء الدر  .5
 القيام بأى مهام أخرى يوكلها إليه القسم.    .6
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .7

 

 المؤهالت والخبرة .4

 .بكالوريوسدرجة  علي  حاصل المؤهالت 

 الخبــــــرات 
 نذو قدرة على التواصل مع األخري
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية  بالكل داريةالوظائف اإلاالداري بالكلية  الجهاز
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   مدير مكتب العميد

 

 البيانات الوظيفية  .1
 مدير مكتب العميد المســمى الـــوظيفي

الـــرئيــس 
 المباشــر 

 الكلية  عميد 

 إدارة وسطى اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2

د إلى المكتب ومتابعة الموضوعات  دراسة وعرض الموضوعات التى ترخالل من العمل على تحقيق أهداف الكلية 
 في حدود القوانين واللوائح.التى تصدر منها 

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 عميد الكلية.الدكتور لالستاذالوظيفة للتوجيه العام يخضع شاغل هذه   .1

 على العاملين بالمكتب. اإلشراف   .2

 ى أعضاء المكتب كال فيما يخصه. المكاتبات والخطابات الواردة وتوزيعها علفحص   .3

 بالكلية العليا االدارةإعداد القرارات التى تصدر عن طريق   .4

5.  
يؤشر عليها سواء بالحفظ وباإلحالة إلى الجهة المختصة  عرض المخاطبات على عميد الكلية وتنفيذ ما

 ا. ومتابعته

 المقابالت وجدول األعمال  الخاصة بالمكتب و بالعميد. تنظيم   .6

 شراف على أرشفة ملفات الصادر والوارد اإل  .7

 االلتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية فى خطة الكلية اإلستراتيجية.   .8

 وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.  تطبيق مبادئ  .9

 أعمال أخرى مماثلة ن القيام بما يسند إليه م  . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 عالي.مؤهل الحصول على  المؤهالت 

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.  - الخبــــــرات 

 القدرة على إدارة الوقت. -

 القدرة على العمل في فريق.  -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 السكرتارية  

 

 ت الوظيفية البيانا.1
 السكرتارية   المســمى الـــوظيفي

 عميد الكلية مكتب   مدير المباشــر الـــرئيــس 
 تشغيليةإدارة   اإلدارة 

 أكاديمى/   إداري ظيفـــيالمســار الو

 

 الهدف العام للوظيفة  .2
 القوانين واللوائح.أداء كافة األمور الخاصة بالسكرتارية فى حدود العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل 

 
 الرئيسيةالمسؤوليات .3

 صصية تخالمهام ال

 سئول عن الصادر والوارد للمكتب الذي يتبعه.م  .1

 المواعيد الخاصة بالمكتب الذي يتبعه. تنظيم أجندة األعمال و  .2

 االكادميين والمشرفين التعليم تكنولوجيا مركز مع التنسيق  .3

 المختصة وفق جدول األعمال .تحديد أوقات المقابالت مع القيادة   .4

 والمقترحات المقدمة من األطراف المختلفة. عرض الشكاوى و االلتماسات   .5

 كتابة التقارير الخاصة بالمكتب.  .6

 القيام بجميع المهام المكتبية.  .7

 تنظيم الملفات والمستندات المتعلقة بالعمل.   .8

 خطة الكلية اإلستراتيجية.  اإللتزام بتنفيذ األنشطة المتعلقة بالخطة التفذية فى  .9

 ة العامة أثناء العمل. تطبيق مبادئ وقواعد السالم  . 10

 . القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة  . 11

 يوكل ألية من أعمــــــال الجودة. ما   . 12

 

 المؤهالت والخبرة .4

ــط مؤهل عالي الحصــول على  المؤهالت  ــط  أوأو فوق المتوس ــنوات متوس ــافة إلى س خبرة  باإلض
 مناسبة. 

 سب اآللي.  خبرة في التعامل مع الحا - الخبــــــرات 
 القدرة على إدارة الوقت. -
 القدرة على العمل في فريق.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   األكاديمي العامالمرشد 

 

 البيانات الوظيفية  .1
 المرشد األكاديمي العام   الـــوظيفيالمســمى  

 م والطالب  وكيل الكلية لشئون التعلي الـــرئيــس المباشــر 
 إدارة تشغيلية اإلدارة 

 إداري ـيالمســار الوظيفــ

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
اإلرشاد األكاديمي فى  كافة األمور الخاصة باإلشراف على منظومة  العمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل أداء  

 حدود القوانين واللوائح.

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 شراف الكامل على عمليات اإلرشاد األكاديمي بالكلية. اإل  .1

 والطالب,  توزيع المرشدين األكاديميين على الطالب بالتعاون مع وكيل الكلية لشئون التعليم  .2

 المطلوبة للمرشدين والطالب. متابعة تغذية الموقع بالبيانات   .3

 ين شرفوأثناء التسجيل بالتنسيق مع الم   شاكل التي تقابلهماإلشراف على عملية التسجيل للطالب وحل الم  .4

 يمي واتخاذ اإلجراءات التصحيحيةمنظومة اإلرشاد األكاد متابعة تقييم  .5

 لسالمة العامة أثناء العمل. اتطبيق مبادئ وقواعد   .6

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.   .7

 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .8

 

 رة المؤهالت والخب .4

 . ات طب وجراحة الفم واألسناندرجة الدكتوراة في إحدى تخصصالحصول على  المؤهالت 

  الحاسب اآللي. بكفاءة معالتعامل  - الخبــــــرات 
 القدرة على إدارة الوقت. -
 القدرة على العمل في فريق.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

   المشرف األكاديمي

 

 البيانات الوظيفية  .1
 ديمي  المشرف األكا المســمى الـــوظيفي
   المشرف األكاديمي العام الـــرئيــس المباشــر 

 إدارة تشغيلية اإلدارة 
 / اكاديمى  إداري المســار الوظيفـــي

 

 للوظيفة    الهدف العام .2
منظومة اإلرشـــاد األكاديمي فى حدود   تفعيلالعمل على تحقيق أهداف الكلية من خالل أداء كافة األمور الخاصـــة ب

 .القوانين واللوائح

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية المهام ال

 لمرشد األكاديمي العام في تنفيذ كافة المهام مساعدة ا  .1

 . اإلنترنت إنقطاعفي حل جميع المشكالت التقنية مثل "عليـم الت تكنولوجيا"مركز التنسيق مع   .2

3.  
تسجيلها خصوصا في  لطالب في بعض المقررات التي يريد امع المرشدين في حالة وجود تعارض  تعاونال

 . تسجيل الطالب مقررات من سنوات مختلفة

 . المتاحه العمليه واالماكنمن مدى التوافق بين جدول الطالب  التأكد  .4

 للدراسه  المتاحه االماكن فى الطالب اعداد متنظي  .5

 الداخليه للكلية   الالئحةمن مطابقه الجداول الطالبيه والساعات بها مع  التاكد  .6

 ب.  بعض المقررات على النظام االلكتروني لبعض الطالفى  زاءأجإضافة   .7

 تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء العمل.   .8

 من أعمال أخرى مماثلة.  القيام بما يسند إليه  .9
 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   . 10

 

 المؤهالت والخبرة  .4

ــدرجة الدكتوراة أو الحصــول على  المؤهالت  تير في إحدى تخصــصــات طب وجراحة الفم  الماجس
 واألسنان

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.   - ــرات الخبــــ
 القدرة على إدارة الوقت. -
 العمل في فريق.  القدرة على  -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

  مسئول مكتب الخريجين

 

 البيانات الوظيفية  .1
 مسئول مكتب الخريحين   المســمى الـــوظيفي
 يل الكلية لشئون التعليم والطالب  وك الـــرئيــس المباشــر 

 ليةإدارة تشغي اإلدارة 
 إداري المســار الوظيفـــي

 

 الهدف العام للوظيفة   .2
ــل والتفاعل مع الخريجين فى حدود  العمل على تحقيق أهدا ــة بالتواصـ ف الكلية من خالل أداء كافة األمور الخاصـ

 القوانين واللوائح.

 
 المسؤوليات الرئيسية  .3

 تخصصية الالمهام  

 ديثها.  اعداد قواعد البيانات الخاصة بالخريجين وتح  .1

 .  التواصل مع الخريجين لتحديث بياناتهم  .2

 حداث التي تقوم بها الكلية تنفيذ األإعداد الخطابات الالزمة ل  .3

 .استالم إخالء الطرف من أماكن التدريب الخارجية   .4

 طباء.  إعداد شهادات االمتياز لجميع األفى  المشاركة  .5

 . البكالوريوس شهادة على للحصول الالزمه تبالدوراتسهيل اجراءات االلتحاق فى  المشاركة  .6

 ة أثناء العمل. تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العام  .7

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.   .8

 ما يوكل ألية من أعمــــــال الجودة.   .9

 

 المؤهالت والخبرة  .4

 ط. الحصول على درجة البكالوريوس أو معهد فني فوق المتوس  المؤهالت

 خبرة في التعامل مع الحاسب اآللي.   - الخبــــــرات 
 .القدرة على إدارة الوقت -
 القدرة على العمل في فريق.   -
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اإلدارة العامة للموارد البشرية 

 : ويتبع هذه االدارة خمسة أقسام وهي 

وقسم   االستحقاقات  دريس والهيئة المعاونة ، قسم شئون الجهاز اإلدارية قسمقسم شئون أعضاء هيئة الت(

 . ) معاونة األرشيف ، خدمات

 العاملين شئون اسم الوظيفة : مدير إدراة  ❖

 : المهام والمسئوليات 

 . يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من أمين الجامعة 

 . متابعة أعمالهماإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم و 

 . ة بشئون األفراد ) کادر عام ، كادر خاص (إبداء الرأي في جميع المشاكل المتعلق 

ــئون األفراد ومتابعة تحريرلقواعمتابعة تطبيق وتنفيذ النظم وا   د والقرارات واألوامر المتعلقة بشــ

 . استمارات األجور والمكافآت وغيرها

ــجـيل البرـيد الوار  ــجالتمـتابـعة تنفـيذ نـظام تســ ــادر وحفظ الوـثائق المختلـفة و القـيد ـبالســ  د والصــ

 . كروت والبطاقات والنماذج الالزمة لذلكوال

 لعاملين بالجامعة وتنظيم أعمال الخدمات المعاونةواالنصراف لمتابعة تنفيذ نظام الحضور  

املي  ة و الـع اوـن ة المـع دريس والهيـئ ة الـت ال ة ألعضـــــاء هيـئ ة الـم ذـم اـل اء إقرارت  ــتيـف ة اســ ابـع ن مـت

 . وغيرها من النماذج واإلقرارات بالجامعة

 . يسند إليه من أعمال القيام بما 

 : مواصفات شاغل الوظيفة 

o لخبرة المتخصصة في مجال العمل انب توافر امؤهل عالي مناسب بج 

o  قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o  اجتياز البرامج التدريبية المتاحة بنجاح 

  

 

 

 

 

 

 



 

136 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 قسم شئون الجهاز اإلداري 

 قسم الجهاز اإلداري بالجامعة اسم الوظيفة : مدير  ❖

 : المهام والمسئوليات 

 . لتوجيه العام لمدير شئون العاملينالوظيفة تحت ايخضع شاغل هذه  

 . يشرف على العاملين بالقسم وتوجيههم ومتابعة أعمالهم 

 . مشاكلها اإلداري وتقديم اقتراحات وتوصيات لحل يبدى الرأي في المسائل المتصلة بشئون الجهاز 

ارة والندب واإلع بع تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المتصلة بالتعيينيتا 

والترقية والعالوات والرواتب اإلضافية والجزاءات والتسويات و المعاشات وضم مدة   والنقل

 . وإنهائها ومنح األجازات والتجنيد الخدمة

الخدمة  ذج واألوراق والملفات المتصلة بشئونتابع استيفاء كافة الوثائق والسجالت والدفاتر والنماي 

  ةللجهاز اإلداري بالجامع

 المدنية ي إعداد مشروع موازنة الوظائف والتعاون مع الجهات المختصة بشئون الخدمةاالشتراك ف 

تعليمات   كل ما تصدره هذه الجهات منيتعاون مع الجهات المختصة بشئون الخدمة ومتابعة تنفيذ  

 . شئون األفرادوتفسيرات متصلة ب

 . القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى 

 : مواصفات شاغل الوظيفة 

o ؤهل عال مناسبم . 

o  قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدني مباشرة عند الترقية 

o اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 عضاء هيئة التدريس قسم شئون أ

 الصناع " من التدريس تون شاسم الوظيفة : رئيس قسم  ❖

 المهام والمسئوليات  

 . تابعة أعمالهمالعاملين باإلدارة وتوجيههم وماالشراف على  

المعاونة  اقتراح ووضع الخطط والبرامج التفصيلية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 . ومعاونيهم سدريشتراك في إعداد موازنة الوظائف األعضاء هيئة التوالعمل على تنفيذها ، كاإل

 سيئة التدريبلشاغرة وإجراءات تعيين أعضاء همراجعة إجراءات اإلعالن عن الوظائف ا 

 . ومعاونيهم

 بالجامعة  متابعة إعداد كافة التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيه 

والهيئة المعاونة وكذلك في   لتدريساراي في جميع المسائل المتصلة بشئون اعضاء هيئة ال ابداء 

 والخدمات الداخلية  المسائل المتعلقة بالتامينات والمعاشات والمحفوظات

تطبيق النظم والقواعد والقرارات واالوامر المتعلقة بشئون اعضاء هيئة التدريس والهيئة  متابعة 

 لى نفقة الدولة عالج عفيذ قرارات الندب والنقل والتجنيد واالجازات وال المعاونة  كمتابعة تن

  االحوالالمختلفة ومراجعة سجالت تنفيذ نظام تسجيل البريد الوارد والصادر وحفظ الوثائق  متابعة 

  استيفائها ومتابعة الخدمة وملفات

  الكسب وتنفيذ تعليمات إدارة متابعة إستيفاء إقرارات الذمة المالية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 غير المشروع 

 تعلقةالم تجميع وإتخاذ إجراءات نشر كافة اللوائح والفتاوى واألحكام والمنشورات والقرارات متابعة 

 بشئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعمل على تطبيقها

 . القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى 

 : شاغل الوظيفة مواصفات

o ل العمل اي عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجمؤهل دراس 

o  قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدني مباشرة عند الترقية 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 تحقاقات االس قسم

 اسم الوظيفة : رئيس قسم االستحقاقات  ❖

 : المهام والمسئوليات 

 . اعمالهم ومتابعة وتوجيههم باالدارة العاملين على االشراف 

 ة والتشجيعية ) الحوافز( وإمساك اإلضافيشوف االستحقاقات من المرتبات واألجور إعداد ک 

 السجالت المتعلقة بذلك  

 لالزمة للعاملين عند ضم مدد خدمة أو خبرة علميةمتابعة إعداد التسويات المالية ا 

 . متابعة القيد في بطاقات األجور المتغيرة واستيفائها لكافة العاملين 

 ام قضائية نهائية فيذ أحكلمتعلقة باستحقاقات نتيجة تسوية أو تنتنفيذ القرارات ا  

 . إجراء تسويات الضرائب السنوية وتنفيذ قوانين الضرائب المعمول بها 

 . داد اإلحصاءات الخاصة باألجورإع 

 

 : مواصفات شاغل الوظيفة

o  مؤهل عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل 

o لترقية ناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند اقضاء مدة بينية م 

o  اجتياز التدريب الالزم لشغل الوظيفة بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 قسم األرشيف 

 تب شئون إدارية اسم الوظيفة ، كا ❖

 : المهام والمسئوليات 

 بعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص  

طبيعة   التي تتطلبهاالدفاتر والسجالت و متابعة أعمال القيد في متابعة أعمال البريد الصادر والوارد  

 العمل 

 . اتلفالملفات وحركة الم يف  فظمتابعة أعمال الح 

وتنفيذ  ذ إجراءاتاجان والجهات المختلفة واتخلالتي يتطلب األمر عرضها على ال إعداد الموضوعات 

 قراراتها 

 متابعة القيام بأعمال كتابة المذكرات وغيرها 

 ال يام بما يسند إليه من أعمالق 

 

 الوظيفة   مواصفات شاغل

o ق المتوسط أو متوسط بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل ومؤهل دراسي ف 

o نى مباشرة عند الترقية الدء مدة بينية مناسبة في الوظيفة اقضا 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 الخدمات المعاونة 

  

 اسم الوظيفة : عامل خدمات ممتاز  ❖

 المسئوليات و  المهام 

 وجية العامل من الرئيس المختص  شاغل هذه الوظيفة تحت الت يعم 

 واالجازات  بتوزيع العمل بين العمال العاديين وتنظيم النوبتجيات  القيام 

 ومالحظتهم وتوجيههم ومتابعة اعمالهم واالبالغ عن اي مخالفات   يينالعاد العمال على المرور 

 اء العمل من المخازن واستالمها وتوزيعها  الموار والمهامات الالزمة الد طلب 

 الواجب  بالمظهر احتفاظها اجراءات واتخاذ المرافق نظافة مالحظة 

 وادوات النظافة   من حسن استخدام العهد التاكد 

 . للندوات والمؤتمرات وإعداد أماكن االمتحاناتالمعاونة في اإلعداد  

 القيام بما يسند إليه من أعمال  

 

 ظيفة شاغل الو مواصفات

o لحساب مع توافر الخبرةاإللمام بالقراءة والكتابة ومبادئ ا . 

o رقية تني مباشرة عند الدفة األظيقضاء مدة بينية مناسبة في الو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 دارة الشئون القانونيةا

 الوظيفة : مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة اسم  ❖

 : المهام والمسئوليات 

 لشئون القانونيةاإلشراف العام لمستشار مجلس األمناء ل يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت 

 . قانوني حولهااإلشراف على القضايا والمسائل القانونية والتحقيق في الشكاوي وإبداء الرأي ال  

 بالجامعة  حقيق التي تجري من قبل األجهزة الرقابية في األمور ذات العالقةاالشتراك في لجان الت 

 . صادرة بحق الجامعة أو الغيرمتابعة تنفيذ القرارات ال 

 .  سريتها وضمان والخارجية الداخلية التحقيق ولجان القضايا سجالت علي المحافظة 

علي الجامعة وتقديم الردود القانونية عليها وتزويد الجامعة بجميع االدلة القضايا المرفوعة  دراسة 

 بهذة القضية  المتعلقة

اجراء   ة من خاللديث التشريعات ذات العالقة بعمل الجامعتطوير وتحالهادفة إلى تقديم المقترحات  

 الدراسات ذات العالقة .

متعلقة  دنية وأية أنظمة أو تشريعات أخرىيث نظام الخدمة الم المشاركة في أية جهود تهدف إلى تحد 

 .  بالوظيفة العامة 

 الحاجة  ليها عنداإلشراف على جمع وتنظيم وفهرسة تشريعات الخدمة المدنية بحيث يسهل الرجوع إ 

 حول أحكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول وتقديمالستفسارات و ا الرد على األسئلة 

 المتصلة بالوظيفة العامة    موراالت القانونية في االستشارا

  ومتابعة تقييم  إنجازاتهم اإلشراف على أعمال المرؤوسين في اإلدارة 

 مختصة بها من جانب السلطة ال كلفي اللتي لجانال وكافة المشتريات لجان في المشاركة 

 اليه من اعمال اخري مماثلة   يسندبما  القيام 

 

 . شاغل الوظيفة مواصفات

o  جانب توافر الخبرة في مجال العمل ليسانس حقوق إلى 

o  قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدني مباشرة عند الترقي 

o  اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 

 محامي  : الوظيفةاسم  ❖

 ات والمسئولي المهام 

 . القانونيةمن مدير الشئون   العامتحت اإلشراف  ظيفةهذه الو  اغليعمل ش 

 .  حولها القانوني الرأي وابداء المكتب رئيس من اليه تحال لتحقيق في المواضيع التي 

 بالجامعة  العالقة ذالت األمور في الرقابية زةالتي تجري من قبل األجه التحقيقاالشتراك في لجان  

 الداخلية والخارجية وضمان سريتها  التحقيقن الجوالقضايا  التسج المحافظة على  

 رئيس المكتب في واجباته ةمساعد 

 الحاجة  دل الرجوع اليها عنهتشريعات الخدمة المدنية بحيث يس وفهرسة نظيموتجمع  

 مماثلة  خريمن أعمال أ اليه يسند مالقيام با 

  

 . الوظيفة هذه شاغر اتفواصم

o في مجال العمل  الخبرة رافب توناجحقوق ب سانسيل 

o  قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدني مباشرة عند الترقي 

o بنجاح  التدريبية جالبرام إجتياز 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 واالعالم   إدارة العالقات العامة

 اسم الوظيفة : مدير ادارة العالقات العامة  ❖

 المهام والمسئوليات :  

 ام لرئيس مجلس االمناء .التوجيه العشاغل هذه الوظيفة تحت  يعمل 

 االشراف على العاملين باالدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم . 

 ضع خطط وبرامج العالقات العامة بالجامعة االشراف على و  

التدريس   اإلشراف على وضع البرامج الخاصة بتدعيم العالقات بين اسرة الجامعة من أعضاء هيئة 

 والطالب .  يئة المعاونة والعاملينواله

  تنظيم مشاركة الجامعة في مناسبات الجامعة ووحدات الجامعة المختلفة وبين الجامعة والجهات 

 .الخارجية 

لها ،   باستقبال الوفود المحلية واألجنبية ووضع البرامج المناسبة الترتيبات المتعلقة االشراف على 

 واالشراف على تنفيذها .

 بالجامعة . للقاءات االعالمية لمندوبي هذه الوسائلالمختلفة وتنظيم ابوسائل االعالم  ربط الجامعة 

كافة األقسام العلمية واإلدارات ومدى تطور العمل   اإلشتراك في إعداد دليل الجامعة و الكليات يشمل 

 بها متضمنا فريق العمل بكل قسم أو إدارة .

  المجتمع في ورسالتها الجامعة دور عن التعبير اشأنه من التي اإلجراءات إتخاذ علي اإلشراف 

 . بها المحيط

 .  وخارجيا داخليا وتوزيعها نشرها علي والموافقة ، الداخلية الجامعة ومطبوعات نشرات مراجعة 

 . الخارجية والشخصيات للجهات والشكر والتعازي والتبريكات التهاني توجيه 

 . بالجامعة صةالمخص  األماكن فى  اإلعالنات وضع علي اإلشراف 

 آللى بالمعلومات الالزمة لتحديث موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت . تزويد مركز الحاسب ا 

 .  خريأمن أعمال  اليه يسند ماالقيام ب 

 شاغل الوظيفة  مواصفات

o  مؤهل عالي مناسب الى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل 

o  األدنى مباشر  في وظيفة من الدرجةقضاء مدة بينية مناسبة 

o ريبية التي تتيحها الجامعة في مجال العمل بنجاحاجتياز البرامج التد 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : أخصائي عالقات عامة  ❖

 المسئوليات : المهام و  

 العمل تحت االشراف العام للرئيس المختص  

والعاملين  العالقات بين اسرة الجامعة وأعضاء هيئة التدريسوضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدعيم  

 والطالب 

والقومية  ي تنظيم المواسم الثقافية واعداد برامج مشاركة الجامعة في المناسبات الوطنيةاالشتراك ف 

 المختلفة . 

قافية والث اركة في اعداد البرامج التي من شأنها تدعيم العالقات بين الجامعة والهيئات العلميةالمش 

 ارج . المحلية والخارجية وكذا المبعوثين في الخ

العالمية  ك الجامعة في المناسبات العالمية بما يحقق ربط الجامعة باالحداثالمشاركة في تنظيم اشترا 

 نظيم لقاءات صداقة مع جامعات الدول األخرى . وبجامعات العالم المختلفة وت

وقياسها وعرضها على قيادات الجامعة كوسيلة المشاركة في اجراء بحوث الرأي العام  

 خدماتها . راتها فيما يتعلق بتطوير اداء قرا لترشيد

 بالجامعة  المشاركة في اصدار المطبوعات والنشرات االعالمية واعداد وسائل وبرامج التعريف 

 ومرافقتهم .بال الوفود الزائرة للجامعة و الكليات وتدبير إقامتهم وتنفيذ برامج االحتفال بهم استق 

 الصحف یقاءات لمندوبتنظيم مؤتمرات صحفية دورية ول تنفيذ السياسة اإلعالمية للجامعة من خالل 

 مع المسئولين بالجامعة 

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى .  

  

 : يفةشاغل الوظ مواصفات

o  العملمؤهل عال مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة أو التدريب المتخصص في مجال  . 

o عند الترقية قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة . 

o المقرر لشغل الوظيفة اجتياز التدريب . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 إدارة رعاية الشباب 

 رعاية الشباب  إدارة  رياسم الوظيفة : مد ܀ 

 : المسئولياتو  المهام 

لشئون التعليم والطالب فنيا يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لعميد الجامعة  

 .  ياإدار الجامعة وألمين

 ومتابعة أعمالهم . العاملين باإلدارة وتوجيههم اإلشراف على 

 اإلشراف على وضع الخطط التنفيذية لنواحي األنشطة المختلفة في الوائح والقوانين . 

حدود. ة في المختص قبة تنفيذ التوجيهات والتوصيات والقرارات التي تصدر من األجهزةمرا  

 الشباب بالدولة والمنظمات الدولية رعاية مجاالت

 . والجامعة الكليات طالب ينظمها التي المختلفة ضالمعار إقامة إجراءات علي افاإلشر 

 . والرحالت النشاط مشروع ةخط وإعداد فراغهم  وقت في الطالبى بالنشاط اإلفادة تنظيم 

 . الشباب رعاية مجال فى واللجان المجالس قرارات تنفيذ علي اإلشراف 

 . القيام بما يسند إليه من أعمال 

  

 : شاغل الوظيفة اتمواصف

o مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل  مؤهل عالي 

o   الترقية ني مباشرة عند دمدة بينية مناسبة في الوظيفة األقضاء 

o  اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : أخصائي اجتماعي  ܀ 

 المهام والمسئوليات: 

 ارة رعاية الشباب. حت التوجيه العام من مدير إدعمل شاغل هذه الوظيفة تي 

 فى إعداد خطة مشروع النشاط االجتماعي والرحالت ومشروع ميزانيتها.    اإلشتراك 

 . بالتعاون مع الهيئات والجهات المختصة  بالطالبالبحوث والدراسات الخاصة القيام ب 

 للطالب المحتاجين إلى مساعدات.   اإلجتماعيةالقيام بالبحوث  

 مج موسعة للرحالت الثقافية واالجتماعية والترفيهية للطالب.  الشراف على تنظيم وتنفيذ براا 

 .لهم اإلقامة بالمدن الجامعية وتنظيم إسكان للطالب اللذين ال تتوفر  إعداد 

 لقيام بما يسند إليه من أعمال.ا 

 

 :  مواصفات شاغل الوظيفة

o  .مؤهل دراسي عالي مناسب بجانب توافر الخبرة 

o الترقيةمباشرة عند  األدنيوظيفة ية مناسبة في النقضاء مدة بي . 

o بنجاحالتدريبية  اجتياز الدورة  . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 ي رياضياسم الوظيفة : أخصان ❖

 المهام والمسئوليات :  

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة رعاية الشباب . 

 الب . للقيام بالنشاط الرياضي للطاالشتراك في إعداد خطة متكاملة  

 إعداد وتنظيم المهرجانات واللقاءات بين فرق الجامعة والهيئات الخارجية . 

 لطالب والعمل علي تشجيع مزاولة الرياضة بينهم .ية بين االعمل على بث الروح الرياض 

 العناية بقطاع البطولة من الطالب والعمل على رعايتهم صحيا  وماديا  . 

 والبطوالت على مستوى الجامعة . نظيم المباريات والمسابقات متابعة ت 

 القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه .  

 

 واصفات شاغل الوظيفة : م

o رياضية . بية بكالوريوس تر 

o . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o  . اجتياز الدورة التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 للشئون المالية    العامة  االدارة

 رة الشئون المالية .ااسم الوظيفة : مدير إد    ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 الرئيس المختص ) أمين الجامعة ( .  يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من 

 االشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم . 

 ية للجامعة . لكافة المستندات المال متابعة اتخاذ إجراءات المراجعة المبدئية 

 االشتراك في إعداد الحساب الختامي للجامعة .  

 جامعة .ادراة المتابعة إجراءات طلب التعزيزات الخارجية من  

 االشتراك في إعداد بيان المنصرف الشهري .  

 االشتراك فى اللجان المالية وفق ماتراه السلطة المختصة . 

 غ أخرى طبقا للوائح المالية .ية والتأمينات وأي مبالمتابعة تحصيل الرسوم الجامع 

 متابعة أعمال الخزينة والجرد الدوري لها .  

حسابية واستكمال مـا تـراه من مالحظات على مستندات الصرف لوحدة المتابعة الرد على استفسارات ا 

. 

ة المختلفة والتأكد من الماليـة مـن وحـدات الجامع والمستخلصاتاإلشراف على استالم كافة المستندات  

 استيفاء جميع البيانات بالمستندات . 

هرباء والبريـد والهاتف  اإلشراف علـى إمساك سجالت مراقبـة اسـتهالك وقود المركبـات والميـاة والك 

 وغيرها . 

 متابعة توريد المتحصالت للبنك في المواعيد المحددة .  

 ه من أعمال أخرى . القيام بما يسند إلي 

 

 شاغل الوظيفة : مواصفات 

o ارى عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل . مؤهل تج 

o عند الترقية . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة 

o اجتياز البرامج التدريبية بنجاح  . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : مدير ادراة الحسابات  ❖

 ئوليات : المهام والمس  

 ام للرئيس المختص .يفة تحت التوجيه العيعمل شاغل هذه الوظ 

 تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لألعمال المالية . 

الخاصـة والقيـد فـي دفاتر وصرف المستحقات وإعداد   متابعة فحص ودراسة جميع األعمال الحسابية 

 الحسابات الدورية.

 باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم .اإلشراف على العاملين  

 ات الخاصة بالمتحصالت النقدية .اف على إجراء التسوياإلشر 

 االشتراك في مشروع الموازنة العامة للجامعة وكلياتها وكذلك الخطة االستثمارية .  

اعتماد مراجعة جميع مصروفات الموازنة وكافة االستحقاقات وحساب البنك المركزي وإعداد   

 التسويات الالزمة بشأنها . 

 ت . از المركزي للمحاسباالرد علي مناقضات الجه 

 دراسة كافة العمليات المحاسبية المتعلقة بالتأمين والضرائب . 

 مله .االشتراك في عضوية اللجان التي تتطلبها طبيعة ع 

 .   القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o مل . مؤهل تجارى عالي مناسب بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال الع 

o مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية .  قضاء مدة بينية 

o اجتياز البرامج التدريبية بنجاح  . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 حاسب الوظيفة : م اسم  ❖

 المهام والمسئوليات :  

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام للرئيس المختص . 

 مال المالية . تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لألع 

 قيام باألعمال الحسابية الخاصة بالقيد بالدفاتر وصرف المستحقات وإعداد الحسابات الدورية .ال 

متابعة تنفيذها بعد والموازنة العامة للجامعة وكذلك الخطة االستثمارية عداد مشروع االشتراك في إ 

 اعتمادها

 لتسويات الخاصة بها .لنقدية ومراجعة ارصدة الحسابات اأمراجعة تحصيل االيرادات ومراقبة سداد  

ـوك األخرى مراجعـة جميـع مصـروفات الموازنـة وكافـة االستحقاقات وحسـاب البنـك المركزي والبن 

. 

 القيام بكافة العمليات المحاسبية المتعلقة بالتأمين والضرائب وغيرها . 

الوحدة  وعلى استفسارات  االشتراك في إعداد الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات 

 الحسابية . 

 االشتراك في اللجان التي تقتضيها طبيعة عمله . 

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى .  

  

 اغل الوظيفة : مواصفات ش

o  . مؤهل تجارى عالي مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل 

o عند الترقية . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة 

o جتياز البرامج التدريبية بنجاح . ا 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 إدارة المشتريات 

 المشتريات اسم الوظيفة : مدير ادراة  ❖

 ليات : المهام والمسئو 

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص ) أمين عام الجامعة ( . 

 بعة أعمالهم . االشراف على العاملين باالدارة وتوجيهم ومتا 

  ابعة اإلجراءات الالزمة لتوفير األصناف المختلفة التي تحتاجها الجامعة من السوق المحلي فيمت 

 رة . ضوء القواعد والنظم المقر 

 اإلشراف على تحديد األصناف المطلوب توفيرها عن طريق االستيراد . 

 االشتراك في اللجان التي تقتضي اللوائح االشتراك فيها . 

 ءات الخاصة بالمزيدات والمناقصات . على اتخاذ اإلجرااإلشراف  

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

  

 الوظيفة : مواصفات شاغل  

o ي مناسب بجانب الخبرة .دراسي عال یمؤهل تجار 

o . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 : أخصائي مشتريات اسم الوظيفة  ❖

 المهام والمسئوليات :  

 العام من مدير إدارة المشتريات . يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه  

 لقواعد واللوائح والقرارات المنظمة ألعمال المشتريات .تطبيق ا 

جهزة  متابعة تجميع وتصنيف ودراسة احتياجات الجامعة من األدوات والمهمات والمعدات واأل 

 ات السلعية . والمستلزم

 التعاقد والشراء . االشتراك في لجان الشراء ، والقيام بكافة إجراءات  

من النقد االجنبي والمحلي ومراجعة تنفيذ كافة إجراءات التعاقد  االشتراك في إعداد مشروع الموازنة 

 والشراء . 

 إمساك الدفاتر والسجالت الالزمة ألعمال الشراء .  

 مال .يسند إليه من أعالقيام بما  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o ب الخبرة .دراسي عالي مناسب بجان یمؤهل تجار 

o مباشرة عند الترقية . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 

 إدارة المخازن  

 اسم الوظيفة : مدير ادراة المخازن  ❖

 سئوليات : المهام والم 

 عام الجامعة ( .ل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص ) أمين يعم 

 ومتابعة أعمالهم .  االشراف على العاملين باالدارة وتوجيهم 

 االشتراك في اللجان التي تقتضي اللوائح االشتراك فيها . 

 القيام بأعمال الجرد ألرصدة المخازن على مدار العام .  

 اف المتعاقد عليها مع الشركات الموردة .عة ورود األصنمتاب 

 م وفحص األصناف وإضافتها . اإلشراف على أعمال استال 

 ألصناف الالزمة . العمل على تمويل المخازن با 

 اإلشراف على أعمال لجان الجرد السنوي للمخازن .  

 الجامعة . متابعة التخلص من األصناف الراكدة والخردة والكهنة الموجودة في مخازن 

 شراف على إعداد كافة التقارير الدورية عن نشاط المخازن .اإل 

 ف على الموجودات المخزنية .ة تسليم وتسلم األصناف بالجامعة وتنظيم المخازن واإلشرامتابع 

 بها . صةمتابعة تسليم األصناف المرتجعة والكهنة واتخاذ اإلجراءات الخا  

 . القيام بما يسند إليه من أعمال 

 

 الوظيفة : مواصفات شاغل   

o ةدراسي عالي مناسب بجانب الخبر یمؤهل تجار . 

o . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : أمين مخزن  ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 ة المخازن .مدير إدار  يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من 

مراجعة تسليم األصناف الـواردة وتنظيم المخـازن وإتخاذ إجراءات طرق التخزين المناسبة  

 للموجودات المخزنية . 

 ظ األوراق والدفاتر ذات القيمة ومتابعتها . حف 

 تنظيم عمليات صرف األصناف المرخص بصرفها ومراقبة خروج األصناف من المخازن . 

ب العهد ومراجعة تسليم األصناف المرتجعة وإتخاذ إجراءات  الخاصة بأرباوالسجالت   مراجعة الدفاتر 

 التكهين .

 حة .إمساك السجالت والدفاتر والنماذج طبقا لالئ 

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة :  

o . مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط مناسب بجانب الخبرة 

o دنى مباشرة عند الترقية .الوظيفة األ مناسبة في قضاء مدة بينية 

o   . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : عامل مخزن  ❖

 م والمسئوليات : المها 

 يخضع شاغل هذه الوظيفة لالشراف المباشر من مدير إدارة المخازن . 

 تلفيات . تحميل وتفريغ البضائع ونقلها بطريقة تضمن عدم حدوث اي 

 االصناف وترتيبها وتنسيقها في المخازن واالماكن المخصصة لها . توزيع  

 صرفة منها . االمحافظة علي الطرود واالدوات الواردة للمخازن والمن  

 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة له بشان العمل .  

 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرى .  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o ة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة عملية في مجال العمل . بالقراءام االلم 

o  . اجتياز االمتحان المقرر امام اللجنة الفنية 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 ة الصيانة إدار

 اسم الوظيفة : مدير ادراة الصيانة  ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 ( .  ن الجامعةأمييعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص )  

 اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم .  

لمنشآت والتركيبات الكهربية واآلالت  اإلشراف على اعمال صيانة وترميم أثاث الجامعة ، والمباني وا 

 والمعدات . 

العمل ا ومراجعة تنفيذ أعمـال الصيانة والترميمات حسب األصـول الهندسية في الوقت المحـدد لهـ 

 تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ . على

 ات بالجامعة .المشاركة في إعـداد ميزانية االصالح والترميم والصيانة لكافة المباني واألجهزة والمعد  

 االشراف على عمليات الفحص الدوري لكافة األجهزة والمعدات الخاصة بالجامعة .  

 ل . طبيعة العماالشتراك في اللجان التي تقتضيها  

 اف على عملية فحص األجهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية . االشر 

 مراجعة عقود الصيانة مع الشركات .  

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة :  

o  . مؤهل عالي مناسب إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل 

o  د الترقيةاألدنى مباشرة عنقضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة . 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : كهربائي ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 لتوجيه العام من مدير إدارة الصيانة .يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت ا 

 االشتراك في اعمال التركيبات الكهربية وعمل التوصيالت الالزمة .  

 البطاريات الكهربائية .شحن  

 هزة واآلالت الكهربية وصيانتها .يل االجتشغ 

 المحافظة على مابعهدته من ادوات وخامات .  

 ة واآلالت الكهربية .يشترك في اعمال الصيانة واالصالحات الخاصة باالجهز 

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o بة ومبـادئ الحساب مع خبرة في مجال  والكتا يع ( أو االلمـام بـالقراءةمؤهل فني متوسط ) دبلوم صنا

 العمل . 

o مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية .  زاجتيا 

o التدريبية بنجاح .  اجتياز البرامج 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

  اسم الوظيفة : عامل تليفون ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 الصيانة . دارةالوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إيعمل شاغل هذه  

 الرد على المكالمات التليفونية الداخلية والخارجية وتوصيلها للجهات المطلوبة . 

 جهات المختصة .تلقى االشارات التليفونية وتبليغها لل 

 قيد المكالمات المصلحية الخارجية . 

 ذ اجراءات تسديد قيمتها . قيد المكالمات الشخصية المحلية والخارجية واتخا 

 عطال في الخطوط الداخلية والخارجية .اال االبالغ عن 

 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه بخصوص العمل . 

 القيام بما يسند إليه من أعمال .  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة :  

o حساب مع خبرة في مجال  مؤهل فني متوسط ) دبلوم صنايع ( أو االلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ ال

 العمل . 

o ينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية .دة بقضاء م 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 
 

 
  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

   اسم الوظيفة : عامل مصعد ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الصيانة . 

 القيام باعمال تشغيل المصاعد . 

 صيانة الدورية للمصاعد طبقا للخطة الموضوعة . الالقيام باعمال  

 القيام باعمال اصالح االعطال التي تحتاج الى مستوى متوسط من الخبرة .  

 داد المسموح لها بركوب المصعد طبقا  لتعليمات الشركة المختصة . االلتزام باألع 

 د بصفة مستمرة . المحافظة على نظافة المصع 

 ادرة اليه بخصوص العمل .لصتنفيذ التوجيهات والتعليمات ا 

 القيام بما يسند إليه من أعمال .  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o ـالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة في مجال  مؤهل فني متوسط ) دبلوم صنايع ( أو االلمـام ب

 العمل . 

o يفة األدنى مباشرة عند الترقية . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظ 

o ج التدريبية بنجاح . اماجتياز البر 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 الورش   إدارة 

   اسم الوظيفة : مدير ادراة الورش ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 التوجيه العام من أمين الجامعة . يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت  

 أعمالهم .اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة  

عامـة للخـدمات الهندسية والتعليميـة للـورش بالجامعة االشتراك مع المسئولين في وضع السياسـة ال 

 .  تهايزانيواعتماد مشروع م

 لالزمة للتشغيل .االشراف على تجهيز ورش الجامعة باالجهزة والخامات ا 

 االشراف العام على تنفيذ خطط التدريب العملي . 

 امكانية تنفيذ أوامر التشغيل . ابداء الرأي في  

 لطبيعة العمل .  طبقاي يكلف باالشتراك فيها االشتراك في اللجان الت 

 القيام باعتماد اوامر التشغيل والمقايسات االبتدائية والنهائية . 

 واساليب التشغيل داخل فروع وأقسام الورش المختلفة االشراف على تنفيذ خطط  

 شغيل ومراقبة الخامات المنصرفة بها . االشراف على مراجعة تكاليف الت 

 إليه من أعمال .بما يسند  امالقي 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o  . مؤهل عالي مناسب ) بكالوريوس هندسة ( إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل 

o ة مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية .قضاء مدة بيني 

o  التدريبية بنجاح . اجتياز البرامج 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

   اسم الوظيفة : مشرف نجارة ❖

 مسئوليات : اللمهام و ا

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الورش . 

 زات وبنشات وخالفه ( . ترابي -باب وشباك -متابعة اعمال النجارة المختلفة ) أثاث 

 الماكينات واعمال الفرم الخشبية . متابعة عمليات قطع وحفر االخشاب على  

 ال الدقيقة .عمتفصيل المشغوالت المطلوبة والقيام باال 

 متابعة اعمال صيانة العدد واآلالت والماكينات المستخدمة وحسن استخدامها . 

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

 

 غل الوظيفة : مواصفات شا

o  الخبرة في مجال العمل .مؤهل فني متوسط ) دبلوم صنايع ( بجانب 

o ية. رققضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الت 

o تياز البرامج التدريبية بنجاح .  اج 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

  اسم الوظيفة : فني ورش ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 جيه العام من الرئيس المختص .يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التو 

 التدريبات العملية .معاونة الطالب في  

 رة المختص إلبداء الرأي . اإلدامراجعة التقارير الفنية الخاصة بنتائج األعمال ورفعها لمدير  

 االشتراك في اللجان الخاصة بالورش .  

 تلـف أنـواع الـورش المختصة .مراجعة كافة األعمال التنفيذية الالزمة إلتمـام عمليات الصيانة فـي مخ 

 يل المعدات واألجهزة واألدوات المستخدمة في الورش . القيام بأعمال تشغ 

 ل .القيام بما يسند إليه من أعما 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o  . مؤهل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب بجانب الخبرة في مجال العمل 

o مباشرة عند الترقية . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى 

o  التدريبية بنجاحاجتياز البرامج   . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 إدارة األمن بالجامعة  

 معة  اسم الوظيفة : مدير األمن بالجا ❖

 مهام والمسئوليات : لا

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف العام من أمين الجامعة .  

 اإلشراف على أعمال األمن الجامعي بالكليات . 

 سة وخطة لتأمين الجامعة .وضع سيا 

 الخطة الشاملة لتنظيم العمل باإلدارة .وضع  

 حلها .مراجعة التقارير الدورية التي ترد من المرؤسين ويشرف على  

 ( .  اراتيوضع نظام خاص لدخول الجامعة ) موظفين ، طالب ، س 

 يراعي التصرف حيال المواقف الطارئة . 

الجامعة   بكليات تقام  التى لعامةا  والمناقشات والندوات مؤتمراتلل  دبالمعاونة في اإلعدا  أوامر إصدار 

 في المناسبات المختلفة . 

 إليه من أعمال . ندالقيام بما يس 

 

 الوظيفة :   ات شاغلمواصف

o  . مؤهل دراسي عالى بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل 

o ية .قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترق 

o  حالتدريبي بنجااجتياز البرنامج  . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : مساعد مدير االمن الجامعي ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 يفة تحت اإلشراف العام من مدير األمن بالجامعة . هذه الوظ يعمل شاغل 

 تنفيذ سياسة وخطة التأمين للجامعة . 

 اإلشراف على مشرفي األمن والمرور عليهم .  

 الحراس وتنفيذ نظام خاص لدخول الجامعة ) موظفين ، طالب ، سيارات ( . ة دفاتر خدمة مراجع 

 ها . مل على حل التعرف على مشاكل العمل لحراس الكليات والع 

 المرور على نقط الحراسة ليال ومفاجأة مشرف األمن .  

 إخطار مدير األمن الجامعي بما يخل باألمن الخاص بالكليات .  

للمؤتمرات والندوات والمناقشات العامة التي تقام بكليات الجامعة في المناسبات داد المشاركة في اإلع 

 المختلفة . 

 .القيام بما يسند إليه من أعمال  

 

 ت شاغل الوظيفة : مواصفا 

o  . مؤهل دراسي عالى بجانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل 

o رقية الت قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند 

o  . اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : عامل حراسة ممتاز  ❖

 المهام والمسئوليات :  ܀ 

 تحت التوجيه العام من الرئيس المختص . ذه الوظيفةيعمل شاغل ه 

 مالحظة حراسة الممتلكات العامة في جميع مواقع العمل واإلبالغ عن أي حوادث يكتشفها  

 ال البوابة ونظافتها .أعممالحظة  

 طلب األدوات الالزمة للعمل ومراقبة استخدامها .  

 . ن والحراسةتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة إليه بخصوص األم 

 متابعة الحراس وتوجيههم وتوزيع العمل عليهم .  

 القيام بما يسند إليها من أعمال .   

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o ابة ومبادئ الحساب مع توافر الخبرة . لكتاإللمام بالقراءة وا 

o  . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o يبي بنجاح اجتياز البرنامج التدر . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية

 

 إدارة الباصات 

 اسم الوظيفة : مدير إدارة الباصات بالجامعة  ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 العام من أمين الجامعة .  التوجيهيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت  

 اإلشراف على العاملين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم . 

دمات الهندسية مـن صيانة وتشغيل السيارات  العامة للخ االشتراك مع المسئولين في وضع السياسة 

 بالجامعة واعتماد مشروع ميزانيتها .

 ابداء الرأي في امكانية تنفيذ أوامر التشغيل .  

 ات الوقود والزيت للسيارات وتحرير أوامر التشغيل .صرف بون 

 االشتراك في اللجان التي يكلف باالشتراك فيها طبقا لطبيعة العمل .  

 وامر التشغيل والمقايسات االبتدائية والنهائية . م باعتماد االقيا 

 االشراف على مراجعة تكاليف التشغيل ومراقبة الخامات المنصرفة بها .   

 ند إليه من أعمال .بما يس القيام 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o  . مؤهل عالى إلى جانب توافر الخبرة في مجال العمل 

o ى مباشرة عند الترقية .وظيفة األدنقضاء مدة بينية مناسبة في ال 

o   . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 اسم الوظيفة : سائق ممتاز   ❖

 بمتابعة االعمال المتعلقة بقيادة السيارات . تختص هذه الوظيفة  لوصف العام :ا

 المهام والمسئوليات : 

 لتشغيل .يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من رئيس قسم ا  

 قيام بأعمال الصيانة ونظافة السيارات . ال 

 التتميم على العهدة الموجودة طرف السائقين . 

 وتحريرها .  جهيز اوامر التشغيلصرف بونات الوقود للسيارات وت 

 قيادة السيارات .  

 تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة اليه بخصوص العمل . 

 القيام بما يسند إليه من أعمال . 

 

 الوظيفة :   واصفات شاغلم 

o  . الحصول على رخصة قيادة عموم السيارات 

o  العمل . االلمام بالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب مع خبرة في مجال 

o ة مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية . قضاء مدة بيني 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

   المركزيةإدارة المكتبة 

   تبةاسم الوظيفة : مدير ادراة المك ❖

 سئوليات : لمهام والما

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 يهم ومتابعة أعمالهم . االشراف على العاملين باالدارة وتوج 

 االشتراك في وضع نظم العمل الداخلية في مكتبة الجامعة ومراقبة تطبيقها فنيا  . 

امعـة مـن الكـتـب والمراجـع والـدوريات ومتابعـة أجـراءات  يع إحتياجـات الجاالشراف على تجم 

 شرائها .

 سمعية بالمكتبة .االشرطة المرئية والشرائح الزجاجية والتسجيالت التنظيم إستخدام  

 متابعة سير العمل بالمكتبة وشبكة المعلومات ونادى التكنولوجيا . 

 خارجية .مراقبة تنظيم االعارات الداخلية وال 

 ا .باتخاذ اجراءات تبادل المطبوعات مع الكليات والمعاهد والبحوث المناظرة محليا وعالميالقيام  

 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة . 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o . مؤهل عالي مناسب بجانب الخبرة 

o ة .قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقي 

o مج التدريبية بنجاح .  اجتياز البرا 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

 اسم الوظيفة : أخصائي مكتبات  ܀ 

مـال التزويد والفهرسة والتصنيف تقع هذه الوظيفة بمكتبة الجامعة وتختص بالقيـام بأع الوصف العام :

 وترتيب وصيانة الكتب بالمكتبة .  

 المهام والمسئوليات : 

 ير إدارة المكتبة .توجيه العام من مديعمل شاغل هذه الوظيفة تحت ال 

 ومتابعة تنفيذها .االشتراك في وضع البرامج التنفيذية الخاصة بالمكتبة  

 تزويد المكتبة بالكتب والدوريات العلمية . 

 االشتراك في وضع النظم االدارية التي تكفل حسن ادارة العمل بالمكتبة . 

 ن .  ا للوائح والقوانيمتابعة عملية االعارة الداخلية والخارجية طبق 

 رسة الفنية المعمول بها .القيام بأعمال الفهرسة والتصنيف لمقتنيات المكتبة طبقا لقواعد الفه 

 ا لقواعد الفهرسة الفنية المعمول بها . اعداد بطاقات الفهارس المختلفة طبق 

 اعداد فهرس مطبوع بمحتويات المكتبة . 

المكتبة عن طريق الشراء  ترد الى واالسطوانات التي قيد الكتب والمصورات والخرائط واالفالم  

 والتبادل واالهداء . 

 .  يه من أعمالالقيام بما يسند إل 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o ب بجانب الخبرة .مؤهل دراسي عالي مناس 

o . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o   . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 ب الجامعي  إدارة الكتا 

 اسم الوظيفة : مدير ادراة الكتاب الجامعي   ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 الجامعة ( . يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام ) أمين عام  

 االشراف على العاملين باالدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم .  

 فنيا  . دارة ومراقبة تطبيقهااالشتراك في وضع نظم العمل الداخلية في اإل 

اف على تجميع إحتياجات الجامعة من الكتب والمراجع الدراسية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس االشر 

. 

 ع الدراسية طبقا  لتخصصات الكليات بالجامعة . وضع خطة تنظيم للكتب والمراج 

 اسية إلى الطالب . متابعة سير العمل باإلدارة واالشراف على سير عملية تسليم الكتب الدر 

 إليه من أعمال أخرى مماثلة .قيام بما يسند ال 

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o . مؤهل عالي مناسب بجانب الخبرة 

o فة األدنى مباشرة عند الترقية .قضاء مدة بينية مناسبة في الوظي 

o   . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

 

  اسم الوظيفة : فني توزيع كتب ❖

 لمهام والمسئوليات : ا

 هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير إدارة الكتاب . يعمل شاغل  

 ها .االشتراك في وضع البرامج التنفيذية الخاصة باإلدارة ومتابعة تنفيذ 

 .يستزويد اإلدارة بالكتب بكل عام دراسي عن طريق االتصال بعضو هيئة التدر 

 باإلدارة .  تي تكفل حسن ادء العملاالشتراك في وضع النظم االدارية ال 

 تنفيذ قواعد تسليم الكتب الدراسية للطالب .  

 القيام بما يسند إليه من أعمال .  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة : 

o بجانب الخبرة . مؤهل متوسط مناسب 

o  . قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية 

o اجتياز البرامج التدريبية بنجاح  . 
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  واالسنان الفم وجراحة طب كلية
 

   الجامعيالتصوير   إدارة

 اسم الوظيفة : فني تصوير   ܀ 

 المهام والمسئوليات : 

 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص . 

 صوير األمتحانات والتقارير والمستندات والجداول باللغتين العربية واإلنجليزية.ت 

 الصانعة . ةاالستخدام وتعليمات الشرك والتقيد بتعليمات خدمة المحافظة على سالمة اآلالت المست 

 االحتفاظ بالمستلزمات المطلوبة العمال التصوير .  

 لمطبعةالتصوير والسحب على جميع اآلالت الموجودة في ا 

 مسك سجل لتدوين الكتب والمالزم التي يتم تصويرها . 

 ت . لآلالصيانة اآلالت وتنظيفها أو طلب الصيانة الخارجية  

 ميع والتدبيس وتركيب األغلفة لتجهيز الكتاب أو الملزمة بالصورة النهائية . القيام بأعمال التج 

 المحافظة على سرية المعلومات .  

 مة العامة أثناء العمل .  التقيد بمبادئ وقواعد السال  

 القيام بما يسند إليه من أعمال .  

 

 مواصفات شاغل الوظيفة :  

o ب بجانب الخبرة .متوسط أو دون ذلك مناس و فوقمؤهل دراسي متوسط أ 

o  . اجتياز البرامج التدريبية بنجاح 

 

 المراجع 
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