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: المهام الوظيفية لعميد الكلية ) رئيس مجلس ادارة الوحدة( اوال  

  العمل علي تحقيق االهداف والسياسات العليا للجامعة وتنفيذ وتطبيق االنظمة والالوائح الخاصة بالكلية 
  تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الكلية بما يكفل تطبيق السياسات المرسومه وبناء علي ذلك مهمامه

 االتي :
 االشراف علي الخطة التعليمية والعملية في الكلية ومتابعة تنفيذها . .1
 التنسيق بين االجهزة الفنية واالدارية والعاملين بالكلية. .2
حلجة الكلية من هيئات التدريس والفنين والفئات المساعدة  العمل علي تقديم االقتراحات بشأن استكمال .3

 والمنشأت والتجهيزات واالدوات وغيرها .
 مراقبة سير الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلية . .4
 االشراف علي العاملين باالجهزة االدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم . .5
ئون الكلية العلمية والتعليمية واالدارية والمالية ويتضمن اعداد تقرير في نهاية كل عام جامعي عن عن ش .6

التقرير عرضا ألوجه النشاط الكلية ،ومستوي أداء العمل بها وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها 
،وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ ، وعرض المقترحات بالحلول المالئمة، وعرض هذا التقرير 

 الرأي بشانه لعرضه علي مجلس الجامعة . الكلية البداءعلي مجلس 

 ثانيا: المهام الوظيفية لوكيل الكلية للدراسات العليا :

اعداد خطة للدراسات العليا والبحوث العلمية في الكلية بناء علي اقتراحات مجلس االقسام واللجان  .1
 المختصة ،ومتابعة تنفيذ هذه الخطة في االقسام المختلفة بالكلية.

 علي شئون النشر العلمية في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في هذا الشأن . االشراف علي .2
 اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية في الكلية وتولي شئون العالقات الثقافية الخارجية. .3
 اعداد ما يعرض علي المؤتمر السنوي للكلية فيما يخصه . .4
 خطة لتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات .االشراف علي شئون المكتبة واقتراح ال .5
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 :ثالثا: المهام الوظيفية لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 تصريف أمور الطالب في الكلية واالشراف علي التدريب العملي للطالب . .1
لي عدراسة مقترحات االقسام في الكلية في شأن الندب للتدريس واالمتحانات من خارج الكلية لعرضها  .2

 مجلس الكلية .
 االشراف علي رعاية الشئون الرياضية واالجتماعية للطالب . .3
 االشراف علي شؤؤن الطالب الوافدين . .4
 االشراف علي متابعة تدريس المقررات القومية والتربية العسكرية في الكلية . .5
 اعداد مايعرض علي المؤتمر العلمي السنوي للكلية . .6

 :البيئة المهام الوظيفية لوكيل الكلية لشئون  رابعاً :

 الكلية والدراسات العليا .عضو مجلس  .1
 اعداد خطة لتمية المشاركة المجتمعة للبيئة . .2
متابعة والمؤسسات المجتمعية واالعالن عن تبني المشروعات التنموية المجتمعية التي تعتمد علي المشاركة بين الكلية  .3

 تنفيذ تلك المشروعات .
 شراف علي اقامة المعارض داخل الكلية وفي المؤسسات الفنية والمجتمعية المختلفة .اال .4
 تقديم االستشارات والمعونات الفنية لخدمة المؤسسات المجتمعية . .5
 المشاركة في عضوية الجمعيات االهلية ومؤسسات المجتمع المدني . .6
 لمجتمع .المشاركة في اللجان الداخلية بالجامعة في مجال خدمة مؤسسات ا .7
 تفعيل متطلبات الجودة فيما يخص من مهام شؤون البية والمجتمع . .8
 رفع تقرير سنوي الي مجلس الكلية عن االنشطة الخاصة بشؤؤن البيئة وخدمة المجتمع . .9

 ً  :رؤساء االقسام: المهام الوظيفية ل خامسا

هيئة التدريس القائمين بالتدريس في القسم توزيع المحاضرات والدروس واالعمال الجامعية االخري علي أعضاء اقتراح  .1
 وذلك للعرض علي مجلس القسم .

 اعداد مقترحات للندب من خارج الكلية بالنسبة للقسم وللعرض علي مجلس الكلية . .2
 اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوق بالقسم للعرض علي مجلس القسم . .3
 فيما يخصه . متابعة تنفيذ قررات وسياسة مجلس القسم والكلية وذلك .4
 حفظ النظام داخل القسم وابالغ العميد بكل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم . .5
 االشراف علي العاملين بالقسم ومراقبة أعمالهم . .6
اعداد تقارير في نهاية كل عام جامعي عن شؤون القسم العلمية والتعليمية واالدارية والمالية ويتضمن هذا التقرير ،  .7

 وجه النشاط في القسم ، ومستوي أداء العمل به ، وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات التي عرضا اال
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اعترضت التنفيذ ، وعرض المقترحات والحلول المالئمة ، ويعرض هذا التقرير علي مجلس القسم ، توطئه لعرضه  .8
 علي مجلس الكلية .

 ة النظر في المسائل المعروضة بشأنه علي مجلس الكلية .يبين رئيس مجلس القسم ، لمجلس الكلية وجه .9
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 المجموعة النوعية لوظائف التنمية االدارية 

 الدرجة االولي 

 وصف الوظيفة 

 مسمي الوظيفة : أمين الكلية

 المـــــــــوقــــع :أمانة الكلية

 الوصف العام للوظيفة :

 تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 تختص هذه الوظيفة باالشراف العام علي الجهاز االداري بالكلية .

 طبيعة الوظيفة التنفيذية 

 الواجبات والمسؤليات :

 الوظيفة لالشراف العام لعميد الكلية .يخضع شاغل هذه 

 يشرف شاغل الوظيفة علي التقسيمات التنظيمية التابعة له .

 االشراف علي جميع العمل االداري والمالي وغيره من االعمال االخري بالكلية.

 االشراف االداري علي المكتبة ورعاية الشباب .

  حيث المطابقة وعدم تجاوز البنود .االشراف علي اعداد مشروع الميزانية وتنفيذها من 
 . توزيع العمل وتنسيقه بين االقسام التنظيمية التابعة له ومتابعته لها 
 . االشراف العام علي تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والخزينة ومتابعة تنفيذها 
 ير مشكالت والعقبات التي تعترض ستنسيق االعمال من التنسيقات التنظيمية في نطاق اشراف والعمل علي حل ال

 العمل .
 . وضع نظم الرقابة علي تنفيذ االعمال المالية واالدارية داخل الكلية ومتابعة تنفيذها 
 . اعتماد الدفاتر المالية والخزينة بدال من التي انتهي العمل فيها 
  المخولة له كرئيس فرع .مباشرة السلطات المالية واالدارية في حدود السلطات 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال اخري 

 مطالب التاهيل 

 . مؤهل دراسي عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة في مجال العمل 
 . قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات علي االقل في الوظيفة من الدرجة االدني 
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 المجموعة النوعية 

 وصف الوظيفة 

 سكرتارية العميدمسمي الوظيفة : 

 سكرتارية العميدع :ــــوقـــــــــالم

 تختص الوظيفة باالشراف علي أعمال مكتب عميد الكلية .: الوصف العام للوظيفة 

 الوجبات والمسؤليات :

  يخضع شاغل هذه الوظيفة لالشراف المباشر لعميد الكلية. 
 . االتصال بادرات االقسام العلمية للكلية وتنسيق العمل بينها وبين العميد 
 . تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد 
 . كتابه مجلس الكلية شهرياً وتفريغ موضوعاته وارسالها الي الجامعة 
 . كتابة المكاتبات الخاصة بالسيد أ.د / عميد الكلية 
 . ارسال برقيات التهاني والتعازي برقياً أو بالجريدة الرسمية 

 يد الكلية مرؤوس لعم العالقات : راسياً :

 له عالقة تنسيقية مع االقسام العلمية للكلية ورؤساء االقسام . أفقية :

 متطلبات الوظيفة :

  مؤهل علي مناسب 
  خبرة في مجال العمل أو التدريب التخصصي في مجال العمل 
  سنوات في الوظيفة االدارية االدني  8خبرة ال تقل عن 
  مهارات الحاسب االساسية 
  االنجليزية التعامل باللغة 
  مهارات التواصل الشفوي والكتابي 
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 وصف الوظيفة 

 سكرتارية وكالء الكلية  -مسمي الوظيفة :       

 لشئون الدراسات العليا والبحوث  -
 لشئون التعليم والطالب  -
  لشئون خدمة المجتمع وتنمة البيئة  -

 

  سكرتارية وكالء الكلية ع :ــــوقـــــــــالم

  تختص الوظيفة باالشراف العام علي أعمال مكتب السادة الوكالء للوظيفة : الوصف العام

 التنفيذية طبيعة الوظيفة : 

 الواجبات و االختصاصات 

 المختص وهو وكيل الكلية .رئيس ليخضع شاغل هذه الوظيفة لالشراف المباشر ل 
 ية.عرض البريد الخاص بالسيد أ.د/ وكيل الكلية وتوزيعها علي الجهات المعن 
 . تسجيل المواعيد والمقابالت باالجندة الخاصة بالمواعيد 
 . القيام بجميع االعمال االدارية الخاصة بالسيد أ.د/ وكيل الكلية 
 . عمل ملفات للصادر والوارد الخاصة بالسيد أ.د/ وكيل الكلية 

 سكرتارية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  وعمل محاضر كل من لجنتي ) الدراسات العليا والبحوث واللجان االخري اعداد الجداول والدعوات
 .الثقافية ولجنة المكتبات وغيرها ( التي يتم عقدها كل شهر  مثل اللجنة

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب سكرتارية 

 علي  مقابلة السادة الزوار واولياء االمور والطالب والعمل علي حل مشكالت الطالب واالجابة
 استفساراتهم 

 . التصوير واالحتفاظ بنسخ من النتائج النهائية لجميع الفرق الدراسية بالكلية في كل ترم 
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  والطالب والمعادالت ( اللذين يتم عقدهم اعداد وارسال وتجهيز دعوات كل من لجنتي ) شئون التعليم
 شهرياً.

 خدمة المجتمع وتنمة البيئة سكرتارية الكلية لشئون 

 ) وكتابة جداول االعمال  مسئول عن أعمال لجنتي ) شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمنشآت
 وكتابة جدول الموضوعات وارسال الدعوات .

  . التنسيق مع ادارة الكلية التي يتم العمل معها ومتابعة االعمال الجارية 
 لكلية .القيام بما يسند اليه من أعمال آحري من قبل السيد أ.د/ وكيل ا 

 العالقات : راسيا : مرؤوس لوكيل الكلية 

 أفقياً : له عالقة تنسيقية 

  : المتطلبات الوظيفية 

 . مؤهل عالي مناسب 

 . خبرة في مجال العمل أو التدريب التخصصي في مجال العمل 

  سنوات في وظيفة ادارية ادني . 8خبرة التقل عن 

 . مهارات الحاسب االساسية 

  االنجليزية .التعامل باللغة 

 . مهارات التواصل الشفوي والكتابي 
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 الدرجة الثانية

 وصف الوظيفة  

 رئيس قسم التعليم والطالب والخرجين بالكليةمسمي الوظيفة : 

 قسم شئون التعليم والطالب  ع :ــــوقـــــــــالم

 جميع شئون الخدمات داخل الكلية .االشراف علي الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 . يخضع شاغل الوظيفة تحت االشراف المباشرالمين الكلية 
 . االشراف علي العاملين بالقسم وتوجيههم ومتابعة انجازتهم العمالهم 
  مكتب التنسيق ونتائج االمتحانات بالكلية االشراف علي قيد الطالب الجدد وفقاً لالخطارات الواردة من

. 
 . مراقبة تنفيذ الالوائح والقوانين وتفسير ما قد يحتاج الي تفسير في حدود اختصاصته 
 . متابعة تفنيذ كافة االعمال واالجراءات المتصلة بنظم الدراسة والقيد والتسجيل واالمتحانات 
 لتجنيد وسداد الرسوم لطالب الكلية والتاشير راءات الكشف الطبي للطالب الجدد وااالشراف علي اج

 بها في السجالت  .
 . بحث المشاكل الخاصة بشئون التعليم ودراستها واقتراح الحلول بشأنها 
 . االشراف علي االعمال المتصلة بالخرجين واجراءات تنفيذ اخالء طرفهم وتسليمهم اوراقهم 
 الطالب بالكلية .اعداد كافة البيانات والتقارير عن نشاط التعليم و 
 ( الشخصية،المدينة الجامعية،المواصالت . القيام بأداء ما يتعلق بخدمات الطالب بالكلية )كارنيه تحقيق. 
 . ما يسند اليه من أعمال اخري مماثلة 
  العالقات : راسياً: مرؤوس المين الكلية 
 الخدمات الطالبية . أفقياً : له عالقات تنسيقية مع روؤساء االقسام االدارية من أجل تنسيق 
   : متطلبات الوظيفة 
 . مؤهل عالي مناسب 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني  8خبرة ال تقل عن 
 . مهارات التواصل الشفوي 
 . مهارات الحاسب االلي 
 . اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة 



 

دليل التوصيف الوظيفي للقيادات االكاديمية والتنفيذية وجميع وظائف كلية التربية الفنية                
 

 
 

13 
 

P
ag

e1
3

 

 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 ثالث ( –ثاني  –الدرجة ) اول 

 

 وصف الوظيفة 

 أخصائي شئون التعليم والطالب مسمي الوظيفة : 

 قسم شئون التعليم والطالبع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال شئون الطالب من تسجيل وقيد وتحويل الطالب الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات :

  تحت االشراف العام لرئيس قسم شئون التعليم والطالب .يعمل شاغلها 
 . تنظيم القيد والدراسة واالمتحانات بالكلية 
 . اعداد السجالت والبيانات الخاصة بالطالب 
  محلياً .دراسة النظم المحلية والمالية المتعلقة بمجال عمله والعمل علي االستفادة منها وتطبيقها 
 يل الطالب بعد قيدهم بالجامعة أو خالل سنوات الدراسة طبقاً لرعبات الطالب .اعداد االستمارات الخاصة بتحو 
 .  اعداد كشوف الفرق من كشوف التنسيق او من نتائج االعوام السابقة 
 . مراجعة القوائم والبيانات الخاصة بالطالب للتاكيد من صحة المعلومات الواردة بها 
  متابعة اجراءات الكشف الطبي للطالب الجدد. 
 . اعداد أذون الدفع لطالب الفرق الدراسية بالكلية 
 . اعداد قوائم مكافأت التفوق للطالب المتفوقين وتسجيلها في سجالت المكافأت 
 . اعتماد استمارات المدن الجامعية للطالب المغتربين 
  وتسجيلها في سجالت اعداد نماذج تاجيل التجنيد للطالب الذكورواعتمادها من مكتب االتصال العسكري بالجامعة

 التجنيد .
 . متابعة دورات التربية العسكرية في ادارة الجامعة للطالب الذكور وتسجيل نتائجها في سجالت التربية العسكرية 
 . اعداد قوائم بيانات الطالب علي برنامج شئون التعليم والطالب والخرجين علي شبكة االنترنت 
 اثلة .القيام بما يسند اليه من أعمال اخري مم 
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 متطلبات الوظيفة :

 . مؤهل عالي مناسب أو مؤهل متوسط 
  سنوات في وظيفة ادارية أدني . 6خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب االساسية 
 . مهارات التواصل الشفوي 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية 

 الدرجة : الثانية 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم رعاية الطالب بالكلية مسمي الوظيفة : 

 قسم رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

 االشراف علي جميع االنشطة الطالبية ورعاية الطالب داخل الكلية الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 الكلية . يعمل شاغل الوظيفة تحت اشراف أمين 
 . يتولي اشراف فنياً وادارياً علي أعمال رعاية الطالب بالكلية 
 . يضع االنشطة التي تتفق مع اتجاهات الكلية بالتنسيق مع ادارة رعاية الطالب 
 . يشرف علي تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعتمدها الجامعة وتدعمها باالمكانيات المادية والبشرية 
 ن الجدد وتقيم ادائهم . يتولي تدريب العاملي 
 . يشرف علي وضع التقارير الدورية ورفعها الي الجهات المختصة 
 . يتولي مسئولية امانة صندوق االتحاد والتكافل االجتماعي 
 . ما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 متطلبات التاهيل : 

 . مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . مهارات التواصل الشفوي 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية 

 الدرجة االولي 

 

 وصف الوظيفة 

 كبير أخصائي نشاط رعاية الطالب بالكلية مسمي الوظيفة : 

 رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل الوظيفة بالتخطيط لالنشطة الطالبية االجتماعية داخل الكلية الوصف العام للوظيفة :
 واالشراف علي تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

  الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رعاية الطالب بالكلية .يعمل شاغل 
 . اعداد البحوث الخاصة بالنواحي االجتماعية المختصة وعرضها علي رئيس القسم 
 . االشتراك في وضع الخطط والبرامج الخاصة بنواحي تطوير العمل 
 اجراء اتصاالت باالجهزة المختلفة لعمل الدورات االجتماعية والمسابقات . 
 . مراجعة دعم وسلف صندوق التكافل االجتماعي 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 متطلبات التاهيل : 

 . مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  6خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
  التواصل الشفوي .مهارات 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية 

 الدرجة الثانية 

 

 وصف الوظيفة 

 أخصائي نشاط اجتماعي بالكلية مسمي الوظيفة : 

 قسم رعاية الطالب بالكلية  ع :ــــوقـــــــــالم

الكلية واالشراف علي  يختص شاغل الوظيفة باعداد لالنشطة االجتماعية داخلالوصف العام للوظيفة :
 تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 . يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رعاية الطالب بالكلية 
 . يقوم بالمعاونة في االشراف الفني علي أنواع النشاط االجتماعي 
 االجتماعيةوضع الخطط والبرامج الخاصة بنواحي يقوم ب . 
   االجتماعي.يقوم باالشتراك في اعداد المعسكرات والندوات والمبارات الخاصة بالنشاط 
  يقوم بتدريب العاملين الجدد. 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 متطلبات التاهيل : 

  خدمة اجتماعية ، اداب قسم اجتماع (مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل (. 
 برة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل . خ 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . مهارات التواصل الشفوي 
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 المجموعة التخصصية لوظائف الفنون  

 ثالث (  –ثاني  –الدرجة ) اول 

 

 وصف الوظيفة 

 كبير أخصائي نشاط فني بالكلية مسمي الوظيفة : 

 قسم رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل الوظيفة بالتخطيط لالنشطة الطالبية االجتماعية داخل الكلية الوصف العام للوظيفة :
 واالشراف علي تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 اية الطالب بالكلية .يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رع 
  والفني للطالب المعاونة في وضع برامج زمنية للنشاط الثقافي . 
  يشرف علي لوحات االعالنات ويتاكد من ان ما ينشرأويطبع يطابق السياسة ويعتمد من الجهات

 المختصة .
  االشراف علي تنظيم  وتنسيق المسابقات الخاصة بالنواحي الثقافية كالرسم واالعمال المسرحية

 .والموسيقية 
 االشتراك في كافة المهرجانات الثقافية المختلفة وبرامج االذاعة والتلفزيون الخاصة بالنشاط الثقافي . 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 : متطلبات التاهيل 

 . مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
  مهارات التواصل الشفوي 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات االجتماعية 

 ثالثة(-ثانية  –الدرجة )اولي 

 

 وصف الوظيفة 

 أخصائي نشاط رياضي بالكلية  مسمي الوظيفة :

 قسم رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل الوظيفة بالتخطيط  واالعداد لالنشطة الرياضية داخل الكلية الوصف العام للوظيفة :
 واالشراف علي تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 ل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رعاية الطالب بالكلية .يعمل شاغ 
  المختصة وعرضها علي رئيس القسم . الرياضيةاعداد البحوث الخاصة بالنواحي 
 ط والبرامج الخاصة بنواحي تطوير العمل .يخطتاالشتراك في وضع ال 
 خارجيةوالالرياضية الداخلية اجراء اتصاالت باالجهزة المختلفة لعمل الدورات ا . 
 االشتراك في االشراف علي المباريات الدورية والمسابقات . 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 متطلبات التاهيل : 

  تربية رياضية (مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل (. 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . مهارات التواصل الشفوي 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات النوعية 

 ثالث ( –ثاني  –الدرجة)  اولي 

 

 وصف الوظيفة 

 أخصائي نشاط أسر بالكلية مسمي الوظيفة : 

 قسم رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة بالتخطيط  واالعداد لالنشطة االسر  داخل الكلية العام للوظيفة :الوصف 
 واالشراف علي تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 . يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رعاية الطالب بالكلية 
 بكليات الجامعة . متابعة أعمال نشاط االسر الطالبية 
  متابعة تسجيل االسر الطالبية لدي االدارة العامة لرعاية الشباب كشرط ممارسة النشاط داخل وخارج

 الكلية .
  ة زمنية لمتابعة انشطة االسر المسجلة بالكلية .االشتراك في وضع خط 
  معة .علي مستوي الجامتابعة مسابقة االسر الطالبية بين الكليات والتحكيم بينهم واصدار النتيجة 
 . متابعة اللقاءات بين منتخب أسر الكلية بالجامعة والجامعات االخري 
 . تنفيذ خطة دعم االسر الطالبية بالكلية بالمال الالزم لممارسة النشاط 
 . دراسة السلبيات وااليجابيات في نشاط االسر كل عام 
  في نهاية كل عام دراسي النشاطالزمة عن ال تقاريرالاالحصائيات اعداد المشاركة في. 
  تدريب الطالب من خالل حياتهم بالكلية علي االخذ والعطاء وتكوين عالقات سوية مع زمالئهم . 
  تدريب الطالب علي التعاون مع بعضهم البعض وتحمل المسئولية داخل الجامعة والتصدي لحل

 .والصعوبات التي تواجه الجماعة بروح الفريق المشاكل 
  بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة .القيام 
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 متطلبات التاهيل : 

 . مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
  مهارة التفكير واالبداعمهارات التواصل الشفوي. 
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 المجموعة النوعية لوظائف الخدمات النوعية 

 ثالثة(-ثانية  –الدرجة )اولي 

 

 وصف الوظيفة 

 بالكلية  جوالة وخدمة عامةأخصائي  مسمي الوظيفة :

 قسم رعاية الطالب بالكلية ع :ــــوقـــــــــالم

داخل الكلية  المعسكراتويختص شاغل الوظيفة بالتخطيط  واالعداد لالنشطة الوصف العام للوظيفة :
 واالشراف علي تنفيذها .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

  ووكيل الكليةيعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام لرئيس قسم رعاية الطالب بالكلية. 
  ات والمعسكرالمعاونة في خلق قيادات من الطالب تستطيع االسهام في ادارة وتنفيذ برامج الرحالت

 للكلية .
 . المعاونة في تمكين الطالب من الحصول علي ادوات الرحالت والمعسكرات والجوالة 
  مساعة الطالب التمام البرامج المتعلقة بالخدمة العامة للمجتمع وذلك لتاهيلهم بالخدمات العامة

 للمجتمع في المستقبل .
 رئيس القسم .أمين الكلية و ا عليوعرضهوالجوالة لخدمة العامة اعداد البحوث الخاصة با 
 ط والبرامج الخاصة بنواحي تطوير العمل .يخطتاالشتراك في وضع ال 
 الخاصة بنواحي تطويرالعمل اجراء اتصاالت باالجهزة المختلفة. 
 االشتراك في االشراف علي المباريات الدورية والمسابقات . 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 ت التاهيل : متطلبا

  مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل. 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . مهارات التواصل الشفوي 
 .مهارات التواصل الشفوي ومهارات التفكير واالبداع 
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 الدرجة ثانية 

 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم الدراسات العليا والبحوث بالكلية  مسمي الوظيفة :

 قسم الدراسات العليا والبحوث ع :ــــوقـــــــــالم

 االشراف علي جميع أعمال الدراسات العليا والبحوث بالكليةالوصف العام للوظيفة :

 الوظيفة : اشرافيةطبيعة 

 الواجبات والمسئوليات : 

  الكلية .المين يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف 
  االشراف علي العاملين بالقسم وتوجيههم ومتابعة انجازاتهم العمالهم. 
 متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن نظم الدراسات العليا والبحوث بالكلية . 
  الشهادات المطلوبة  واتخاذ اجراء منح الخريجين الدراسات العليا امتحاناتاالشراف علي 
 البيانات و المذكرات الصادرة من القسم ومتابعتها االشراف علي. 
 . االشراف علي مراجعة استخراج الدراسات العليا ن ماجستير ودكتوراه 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 مرؤوس المين الكلية  العالقات : راسيا :

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية ومجلس الكلية 

 متطلبات التاهيل : 

 مؤهل دراسي عالي. 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
  بدرجة مقبولة .اجادة اللغة االنجليزية 
  والكتابيمهارات التواصل الشفوي. 
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 ثالث ( –ثانية  –الدرجة ) اولي 

 وصف الوظيفة 

 الدراسات العليا والبحوث بالكلية  اخصائي شئون مسمي الوظيفة :

 قسم الدراسات العليا والبحوث ع :ــــوقـــــــــالم

 الدراسات العليا والبحوث بالكلية يختص شاغل الوظيفة باعداد ملفاتالوصف العام للوظيفة :

 تنفيذيةطبيعة الوظيفة : 

 الواجبات والمسئوليات : 

 االشراف المباشرلرئيس قسم الدراسات العليا شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 يقوم باعداد المذكرات والقرارات والمكاتبات الخاصة بشئون الدراسات العليا. 
 الدراسات العلياالخاصة ب  قوم بتنظيم اجراءات القيد والدراسة واالمتحاناتي. 
 . القيام بالمراجعة الدورية للسجالت والبيانات الخاصة بالدراسات العليا 
  ودراستها واقتراح الحلول بشانها. القيام ببحث المشاكل الخاصة بشئون الدراسات العليا 
  علي شبكة االنترنت ) الموقع االلكتروني الخاص ببرنامج تسجيل بيانات طالب الدراسات العليا

 .الدراسات العليا ( 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 العالقات : راسيا : مرؤوس المين الكلية 

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية ومجلس الكلية 

 تطلبات التاهيل : م

 مؤهل دراسي عالي. 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة 
  والكتابيمهارات التواصل الشفوي. 
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 الدرجة ثانية 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم العالقات الثقافية بالكلية  مسمي الوظيفة :

 قسم العالقات الثقافية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل الوظيفة باالشراف علي جميع أعمال البعثات واالجازات الدراسية الوصف العام للوظيفة :
 والمنح 

 طبيعة الوظيفة : اشرافية

 الواجبات والمسئوليات : 

 الكلية .المين شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي 
  االشراف علي اعداد المذكرات الخاصة باالعارات والمهمات العلمية العضاء هيئة التدريس

 .والمدرسين المساعدين والمعدين  
  ماالشراف علي متابعة اجراءات االعارات والمهمات العلمية ومتابعة سفرهم وعودته. 
  اجراءات البعثات واالجازات الدراسية العضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية .اتخاذ االشراف علي 
  اجراءات اشتراك  الكلية في المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية بالتعاون مع االدارة االشراف علي

 العامة للعالقات الثقافية .
  واالتفاقيات بين الدول فيما يخص الكلية  تنفيذ برامج التبادل الثقافياالشراف علي. 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 العالقات : راسيا : مرؤوس المين الكلية 

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية ومجلس الكلية 

 متطلبات التاهيل : 

 خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل .  - .مؤهل دراسي عالي 
  اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة . -سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
  مهارات الحاسب . .والكتابيمهارات التواصل الشفوي  
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 المجموعة النوعية لوظائف التعليم 

 ثالثة ( –ثانية  –الدرجة ) اولي 

 

 وصف الوظيفة 

 اخصائي عالقات ثقافية بالكلية  مسمي الوظيفة :

 قسم العالقات الثقافية ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة باالعمال المتعلقة بالعالقات الثقافية بالكليةالوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 الواجبات والمسئوليات : 

 الكلية .بالمباشر لرئيس قسم العالقات الثقافية تحت االشراف شاغل الوظيفة  خضعي 
 ك علي اعداد خطة الكلية من البعثات والمنح واالعارات ووضع الشروط الواجب توافرها في راتاالش

 .المرشحين لها
 االشتراك في خطة البحوث في مجاالت العمل الجامعي. 
 وابالغ الجهات المختصة بما ورد بها .اك في عقد االتفاقيات العلمية والثقافية رتاالش 
  متابعة احوال المبعوثين وكتابة التقارير عن نتائج دراستهم والعمل علي تذليل الصعوبات التي

 تواجههم .
  المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية العلمية في الكلية واالشراف عليها. 
 لمحاضرات ا البحوث بدعوة االساتذة والخبراء اللقاء  مراجعة الدراساتالتي تتطلب في مجال

 . والثقافية اسبات العلمية نلماة في يكللقدها اعتي تت اللندوااواالشتراك في 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 الكلية ب لرئيس قسم العالقات الثقافيةالعالقات : راسيا : مرؤوس 

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية ومجلس الكلية 

 متطلبات التاهيل : 

 مؤهل دراسي عالي. 
  . خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 



 

دليل التوصيف الوظيفي للقيادات االكاديمية والتنفيذية وجميع وظائف كلية التربية الفنية                
 

 
 

27 
 

P
ag

e2
7

 

 . اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة 
 والكتابيواصل الشفوي مهارات الت. 
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 المكتبات والوثائق  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية 

 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم المكتبة بالكلية   مسمي الوظيفة :

 قسم المكتبة  ع :ــــوقـــــــــالم

 اعمال  بالعالقات المكتبةيختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي كافة  الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية

 الواجبات والمسئوليات : 

 الكلية .العام المين شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي 
  يشرف علي اعداد فهارس المكتبة واستكمالها و الطالع علي قوئم الكتب التي تصدرعن دور النشر

 .الختيار المناسب منها 
 ع .ج العهدة ودفاتر االعارة الخارجية والداخلية 112بالمكتبة دفاتر  حفظ جميع الدفاتر الخاصة. 
  حاجة بعد ختمها وترتيبها.ال دنسيرالجوع اليها عيحفظها بطرق توة بكتالمتنظيم مستندات  
  مكتبةالب خاصةال الحصاءاتاتقارير وواليقوم باالعمال الحسابية. 
  لجميع المستعرين .المشاركة في الجرد السنوي واالستعارة الداخلية 
 . ًاالشراف علي أعمال  أمين العهد ومساعدته فنياً واداريا 
 . االشراف في التصنيف والحفظ والترتيب والتنظيم 
 . مراجعة االستعارات الخارجية ومراقبة تنفيذ تعليمها بدقة وعمل البطاقات الالزمة لها 
  خم علي المهم في حدود المعقول والمعزز تلبيتها مع تقديم االبحت طلبات الباحثين والدارسين وسرعة

 من الميزانية دون ما يخل بالنظم واللوائح .
 . يشترك في عضوية لجنة شراء الكتب وفحصها  
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 الكلية مرؤوس ألمين العالقات : راسيا : 

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية 

 متطلبات التاهيل : 

 مؤهل دراسي عالي. 
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  ليسانس وثائق ومكتبات وما يعادلها (خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل ( . 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
 . اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة 
  والكتابيمهارات التواصل الشفوي. 
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 المكتبات والوثائق  المجموعة النوعية لوظائف

 ثالث (  –ثاني -الدرجة ) اولي 

 

 وصف الوظيفة 

 اخصائي وثائق ومكتبات    مسمي الوظيفة :

 قسم المكتبة  ع :ــــوقـــــــــالم

 تب .يختص شاغل هذه الوظيفة بخدمة الطالب بتقديم ما يطلب من مراجع وكالوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 الواجبات والمسئوليات : 

 العام لرئيس قسم المكتبةشاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 . يتوليمتابعة القوانين واللوائح والمشورات المنظمة لحسن سير العمل الخاص بالئحة المكتبة 
  االحتفاظ بها .يتولي توجيه العاملين ويساعد علي حفظ مجموعات الكتب التي يري 
 . يتولي أعمال التفتيش علي المكتبة وابداء الرأي في طريقة االصالح اذا لزم االمر 
 مسئولينال لي ععمال االعرض هذه وومراجعتها الجرد لجنة في  عضو. 
  يقوم بالتفتيش علي العاملين للتأكد من سالمة القوانين والقرارات والمنشورات . 
  ادارة الكلية والهيئات الثقافية االخري واجراء التبادل الثقافي بيها يقوم باجراء االتصاالت بين. 
 ع أعمال التزويد الخاصة بالمكتبة راجي. 
 . اعداد بيان بالكتب والرسائل وطلبها من الجهات المختصة 
 . فهرسة الرسائل المقدمة بجميع اللغات فهرسة وصفية وموضوعية 
  النشر دورية بها .ترتيب الرسائل المقدمة وتصنيفعا واعداد 
  قوائم بالكتب من دور النشر المحلية والخارجية وترتيبها وتصنيف المختص منها وطلب أحدث تلقي

 القوائم التي التي لم ترد .
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس قسم المكتبة مرؤوس العالقات : راسيا : 

 لتحديد الكتب التي يجب أن تشتري .افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية 

 متطلبات التاهيل : 

 مؤهل دراسي عالي. 
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  وثائق ومكتبات وما يعادلها (أداب ) ليسانس خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل.  
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  6خبرة التقل عن 
 ات الحاسب .مهار 
 . اجادة اللغة االنجليزية بدرجة مقبولة 
  والكتابيمهارات التواصل الشفوي. 
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 التمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية

 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم الشئون المالية بالكلية    مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي االعمال المالية والخزينة.الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر ألمين الكلية .اف شاغل الوظيفة تحت االشر خضعي 
  أعمالهم وتوجيههمبالوحدة التابعة له والتنسيق بين االشراف علي العاملين . 
  متابعة تفيذ االحكام واللوائح والقوانين القرارات المالية بالكلية ومراجعة االعتمادات ومستندات

 الصرف .
 . متابعة تنظيم المخازن واالشراف علي طرق ومراقبة صرف االصناف من المخازن 
 اجعة سداد الرسوم الدراسية القيام بأعمال الجرد الدوري والمفاجْي علي المخازن وخزينة الكلية ومر

 ورسوم الطلبة والوافدين والدراسات العليا .
 االشراف علي المشتريات وتوفير االصناف التي يحتاجها الكلية ومراجعةمستنداتها . 
 . الرد علي المناقصات المالية واالشراف علي سالمة كافة التصرفات المالية بالكلية 
 عرضها علي المسئولين الشئون المالية و نشاط لية عالتقاريرالدورية والسنوي كافة اعداد. 
 اعداد المركز المالي لالعتماد بالكلية  . 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 الكلية مرؤوس ألمين العالقات : راسيا : 

 افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام العلمية 

 متطلبات التاهيل : 

  خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل. مع  بكالوريوس تجارة 
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  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
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 التمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة االولي

 

 وصف الوظيفة 

 اخصائي شئون مالية اول   مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باالعمال المتعلة بالسئون المالية ،الخزينة ،الميزانية ، الوصف العام للوظيفة :
 المتابعة الحسابية .

 طبيعة الوظيفة : تنفيدية

 الواجبات والمسئوليات : 

 مباشر لرئيس قسم الشئون الماليةالالعام شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 . يقوم باالشتراك البحوث الخاصة بتصور العمل بالكلية 
 .   يشترك في وضع الميزانية وتنفيذها ومتابعتها 
  القيد بدفتر االيرادات 
 ئون المالية . الصرف من السلف المؤقتة ومراجعتها وارسالها الي االدارة العامة والي الش 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

  مرؤوس لرئيس قسم الشئون الماليةالعالقات : راسيا : 

  االدارية افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام 

 متطلبات التاهيل : 

  بكالوريوس تجارة 
  .خبرة متخصصة أو تدريب متخصص في مجال العمل 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
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 يل والمحاسبةوالتم  المجموعة النوعية لوظائف

  يةناالثالدرجة 

 

 وصف الوظيفة 

  اخصائي شئون مالية ثاني   مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 المالية والخزينة باالعمال المتعلقة الخاصة بالشئونيختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :
 ،المتابعة، الحسابات .

 يةتنفيذطبيعة الوظيفة : 

 الواجبات والمسئوليات : 

 قسم الشئون الماليةلرئيس  افشاغل الوظيفة تحت االشر خضعي . 
 الت العمل في الشئون المالية ااعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمج. 
 . القيام باعداد المقترحات والتوجيهات التي تؤدي الي حسن سير العمل بوحدات الشئون المالية بالكلية 
 . القيام بكافة أعمال المرجعة والمحاسبة منه اتمامها 
 حلي أو ماالشتراك في وضع الخطط والبرامج التي تكفل توفير احتياجات الكلية عن طريق الشراء ال

 االستراد.
 ن أعمال الشئون المالية وابالغها للجهات المختصة في المواعيد اعداد التقاريرالدورية والسنوية ع

 . المقررة 
 . متابعة تفيذ اللوائح والقرارات المالية واعداد البيانات واالحصاءات الخاصة بها 
 تلفة وحساب ما يخص كل صندوقوتوزيعها علي الصناديق المختفريغ المستحقات النقدية بالدفاتر 

 .  علي حدي
 . اعداد اخطار البنك ألنواع الحسابات المختلفة لتوريدها 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس قسم الشئون الماليةمرؤوس العالقات : راسيا : 

 االدارية بالكليةافقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام 

 متطلبات التاهيل : 
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  بكالوريوس تجارة 
  أو تدريب متخصص في مجال العمل. في مجال العمل خبرة 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
 . مهارات الحاسب 
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 التمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثالثة 

 وصف الوظيفة 

 اخصائي شئون مالية ثالث  مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باالعمال المتعلة بالسئون المالية ،الخزينة ،الميزانية ، الوصف العام للوظيفة :
 المتابعة ، الحسابات وكافة وحدة الشئون المالية االخري بالكلية .

 طبيعة الوظيفة : تنفيدية

 الواجبات والمسئوليات : 

 مباشر لرئيس قسم الشئون الماليةالالعام شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
  القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجاالت العمل في الشئون المالية. 
 اعداد المقترحات والتوصيات التي تؤدي الي حسن سير العمل في الشئون المالية ورفع كفائة العمل. 
 يام بكافة أعمال المراجعة والمحاسبة المطلوب منه تمامها .الق 
 مختصة في بها للجهات ال القيام بمتابعة تنفيذ القوانين اللوائح المالية واعداد البيانات والتقاريرالخاصة

 . المقررة المواعيد 
 . ابداء الرأي في الموضوعات المالية التي تواجة الكلية وتقدقيم المقترحات 
  في وضع الخطط وبرامج المشتريات والتخزين بالكلية .االشتراك 
 . القيد بدفتر التكافل االجتماعي وعمل الحسابات الخاصة به 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

  مرؤوس لرئيس قسم الشئون الماليةالعالقات : راسيا : 

 لكليةبا االدارية افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام 

 متطلبات التاهيل : 

  (   بكالوريوس تجارةمؤهل عالي مناسب )حديث التخرج  
  االساسية مهارات الحاسب. 
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 المكتبية المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثالثة 

 وصف الوظيفة 

 صرف ثاني   مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 بصرف االموال الي المستحقين يختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيدية

 الواجبات والمسئوليات : 

 مباشر لرئيس قسم الشئون الماليةالالعام شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
  ئات السادة العاملين .فبصرف مرتبات ومكاالقيام 
 لصرف واعتمادها من المتخصصين وارسالها الي الصرف من السلف المستديمة ومراجعة فواتير ا

 مراقبة الحسابات بالجامعة لتحرير سيك بقيمة المنصرف وارساله الي مندوب الصرف .
  بالمخازن وتوريدها للحساب المختص لذلك .. بيع طوابع الجامعة وتسويقها 
 . االشراف علي تحصيل الرسوم التي يطلب منه تحصيلها 
  واالحصائيات الخاصة بها. المالية واعداد البيانات والقرارات اللوائح متابعة تنفيذ القوانين 
 .االشراف علي توريد المبالغ الخاصة الي البنك وارسال ايصال الي الحسابات لتسوية المبالغ الواردة  
  للمندوبين للعمل باالمتحانات .صرف مكافئة االشراف علي االمتحانات 
  النقدية بجميع االقسامالقيام بقيد كل المتحصالت 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

  مرؤوس لرئيس قسم الشئون الماليةالعالقات : راسيا : 

 بالكلية االدارية افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام 

 متطلبات التاهيل : 

  ي .عالدراسي مناسب بين المتوسط و المؤهل 
   أو تدريب متخصص في مجال العمل.  العملفي مجال خبرة 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
  االساسية مهارات الحاسب. 
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 المكتبية المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثالثة 

 وصف الوظيفة 

 صرف ثالث    مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة بصرف االموال الي المستحقين للوظيفة :الوصف العام 

 طبيعة الوظيفة : تنفيدية

 الواجبات والمسئوليات : 

 مباشر لرئيس قسم الشئون الماليةالالعام شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 ئات السادة العاملين .فالقيام بصرف مرتبات ومكا 
 المتخصص .فواتير الصرف واعتمادها من  الصرف من السلف المستديمة ومراجعة 
 التحصيل بدفتر الصناديق ودفتر الوحدة الحسابية ( تحصيل الرسوم التي يطلب منه تحصيلها(. 
 . توزيع المبالغ المحصلة الي البنك وارسال ايصال التوريد الي الحسابات لتسيوية المبالغ الواردة 
 النقدية بجمع اقسام الكلية . القيام بالقيد في دفتر يومية خزينة المتحصالت 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

  مرؤوس لرئيس قسم الشئون الماليةالعالقات : راسيا : 

 بالكلية االدارية افقياً : له عالقات تنسيقية مع رؤساء االقسام 

 متطلبات التاهيل : 

  ب لنوع العمل سمنامؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي. 
   تدريب متخصص في مجال العمل. الو  في مجال العملخبرة 
  سنوات في وظيفة ادارية ادني .  8خبرة التقل عن 
  االساسية مهارات الحاسب. 
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 المكتبية المجموعة النوعية لوظائف

 رابعةالدرجة ال

 وصف الوظيفة 

   رابعصرف   مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 صرف االموال الي المستحقين بالمساعدة في يختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيدية

 الواجبات والمسئوليات : 

 مباشر لرئيس قسم الشئون الماليةالالعام شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
  لسادة العاملين .صرف مرتبات ومكافئات ا المساعدة في 
  وارسالها الي الصرف من السلف المستديمة ومراجعة فواتير الصرف واعتمادها من المتخصص

 .مراقبة الحسابات بالجامعة ولتحرير شيك بقيمة المنصرف وارساله الي مندوب الصرف
 . المساعدة في الصرف من السلف المؤقتة لمراجعة فوتيرها 
  االشراف علي االمتحانات لمندوبين للعمل باالمتحانات .المساعدة في الصرف مكافئات 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

  مرؤوس لرئيس قسم الشئون الماليةالعالقات : راسيا : 

 متطلبات التاهيل : 

 ب لنوع العمل .سمؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منا 
   تدريب متخصص في مجال العمل. الو  في مجال العملخبرة 
 . مهارات الحاسب االساسية 
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 تنمية االدارية ال المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم الشئون االدارية بالكلية     مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي أعمال شئون العاملين والخدمات الوصف العام للوظيفة :
 االدارية بالكلية 

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 العام ألمين الكليةشاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 . االشراف علي العاملين بالوحدات التابعة له والتنسيق بين أعمالهم وتوجيههم 
 . متابعة تطبيق القوانين والتعليمات التي تحكم العمل 
 . االشراف علي أعمال شئون االفراد بالكلية واعداد المذكرات والموضوعات المطلوب عرضها 
 . االشراف علي أعمال ادارة التسجيل والوثائق ومتابعة أعمال القيد والحفظ والوارد والصادر بها 
  الداخلية ودفاتر الحضور واالنصراف وأعمال النسخ والطبع .االشراف علي أعمال الخدمات 
 . االشراف علي اللجان التي يندب لعضويتها 
 اعداد التقارير السرية والعالوات التشجيعية والدورية والترقيات .ا 
 . عداد التقارير الدورية عن نشاط الشئون االدارية وعرضها علي المسئولين 
 ل أخري مماثلة .القيام بما يسند اليه من أعما 

 ألمين الكليةمرؤوس العالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

 ب لنوع العمل .سمؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منا 
   سنوات في وظيفة ادارية أدني  8ال تقل عن خبرة 
  الحاسب االساسية .مهارات 
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 التنمية االدارية  المجموعة النوعية لوظائف

 ثالث ( –ثاني -)االولي الدرجة 

 وصف الوظيفة 

 اخصائي شئون االدارية     مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي أعمال شئون العاملين والخدمات الوصف العام للوظيفة :
 االدارية بالكلية 

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 العام ألمين الكليةشاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 . وضع برنامج االعمال التفصيلية بمجاالت االدارة 
 اجمالية . مراجعة تنفيذ االعمال مراجعة 
 . االشتراك في اللجان والقيام بالدراسات التخصصية في مجال العمل 
  االدارية وايجاد الحلول لها .  مشاكلدراسة  
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 مرؤوس ألمين الكليةالعالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

 ب لنوع العمل .سمؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منا 
 . خبرة في مجال العمل والتدريب التخصصي في مجال العمل 
   سنوات في وظيفة ادارية أدني . 6ال تقل عن خبرة 
 االساسية مهارات الحاسب. 
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 التنمية االدارية  المجموعة النوعية لوظائف

 الوليالدرجة ا                                                            

 وصف الوظيفة 

    كاتب اول شئون ادارية   مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 أعمال شئون العاملين والخدمات االدارية بالكلية بيختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :

 ية : تنفيذطبيعة الوظيفة 

 الواجبات والمسئوليات : 

 لرئيس قسم الشئون االدارية شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
 اعداد المذكرات والكاتبات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات. 
  استيفاء السجالت وتصميم النماذج الالزمة الستخراج البيانات منها . 
 اعداد مسودة القرارات ومتابعة استالم االوامر والقرارات والتاشير بها والسجالت واعداد البيانات  

 .االحصائية عنها

 . تسديد دفاتر الصادر والوارد واستخراج بيان عن الموضوعات 
  تالم العمل وتسليمها للجهات المختصة .سوعمل اقرارات اتسلم العمل للمعيدين الجدد 
  واالسرة واالجازات المرضية .القيام بعمل اجازات رعاية الطفل 
 . التسجيل في سجالت أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي االلقاب العلمية المختلفة 
  التدريس و التسجيالت في سجالت االجازات )اعتيادي،مرضى،عارضة( لموعاونى اعضاء هيئة

 مشروع عالج العاملين 
 الردعلى جميع المكاتبات الوارة من ادارة الجامعة و المجلس االعلى للجامعات وعمل االحصائيات. 

 . سجالت االحوال الشخصية واستمارات صندوق التامين الخاص 
  .التعويض االضافي ومنحة الوفاة و االرقام التامينية والمعاشات 
  من أعمال أخري مماثلة .القيام بما يسند اليه 

 مرؤوس ألمين الكليةالعالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 
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 ب لنوع العمل .سمؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منا 
  عمل و التدريب التخصصي في مجال العمل الخبرة في مجال. 
   مهارات الحاسب االساسية - سنوات في وظيفة ادارية أدني 8خبرة ال تقل عن 
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 الكتابية المجموعة النوعية لوظائف 

 الدرجة الثانية                                                                                         

 وصف الوظيفة 

 كاتب ثان شئون ادارية      الوظيفة :مسمي 

 قسم الشئون االدارية ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال شئون العاملين والخدمات االدارية بالكلية الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 قسم الشئون االدارية يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف رئيس 
 وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات تبات اإعداد المذكرات و المك 
 أعداد مسودة المذكرات عن الموضوعات المتعلقة بعمله 
  استالم االوامر والقرارات والتأشيرات وتنفيذها 
  التحفظ على الملفات والموضوعات 
  حفظ المستندات بالملفات 
  كتابة النماذج و الجداول على الحاسب 
 . و ما يستند اليه من اعمال آخرى مماثلة 

 . لرئييس قسم الشؤن االداريةمرؤوس العالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

 ب لنوع العمل .سمؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منا 
  و التدريب التخصصي في مجال العمل . العملخبرة في مجال 
   مهارات الحاسب االساسية -سنوات في وظيفة ادارية أدني  8خبرة ال تقل عن . 
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 الكتابية   المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثالثة 

 وصف الوظيفة 

 كاتب ثالث شئون ادارية      مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون المالية ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال الكتابية الخاصة باالدارات واالقسام بالكلية  الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 لرئيس قسم الشئون االدارية شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
  الوظيفة بالقيد في السجالت والدفاتر بانواعها المختلفةيقوم شاغل هذه 
  بسجالت شئون العاملين والشئون القانونية يقوم بالقيودات الخاصة . 
 . يقوم بسكرتارية اللجان والخدمات االدارية ومتابعة تنفيذها 
  . يقوم بالقيد في سجالت االحصائات االعمال الكتابية علي الكمبيوتر 
 اء هيئة التدريس ومعاونيهم علي الموقع االلكتروني الخاص بالكلية من تعليمات ادخال بيانات أعض

 واجازات واعارات واالنتدابات لجامعات آخري . 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس قسم الشئون االدارية مرؤوس العالقات : راسيا : 

 متطلبات التاهيل : 

 ب لنوع العمل .ستوسط و العالي منامؤهل دراسي مناسب بين الم 
  لعمل و التدريب التخصصي في مجال العمل .اخبرة في مجال 
  مهارات الحاسب االساسية -سنوات في وظيفة ادارية أدني  5 قضاء مدة زمنية قدها 
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 الكتابية المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الرابعة

 وصف الوظيفة 

 كاتب رابع شئون ادارية      مسمي الوظيفة :

 قسم الشئون االدارية ع :ــــوقـــــــــالم

 ة بالكلي الكتابية الخاصة باالدارات واالقسام يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 لرئيس قسم الشئون االدارية شاغل الوظيفة تحت االشراف  خضعي . 
  والدفاتر بانواعها المختلفة السجالتيقوم شاغل هذه الوظيفة بالقيد في. 
 . يقوم بالقيودات الخاصة بسجالت شئون العاملين والشئون القانونية 
 . يقوم بسكرتارية اللجان ومتابعة تنفيذها 
 لكمبيوتر .يقوم بالقيد في السجالت االحصائات واالعمال الكتابية علي ا 
  .ادخال بيانات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي الموقع االلكتروني الخاص بالكلية 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس الشئون االدارية مرؤوس العالقات : راسيا : 

 متطلبات التاهيل : 

 مؤهل دراسي مناسب بين المتوسط و العالي منايب لنوع العمل . 
  لعمل و التدريب التخصصي في مجال العمل .اخبرة في مجال 

 مهارات الحاسب االساسية - 
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 للتمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم المشتريات والمخازن بالكلية      مسمي الوظيفة :

 قسم المشتريات والمخازن ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي أعمال المخازن والمشتريات الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر ألمين الكلية شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 والمشتريات.باعمل تنظيمية وادارية العمال المخازن  يقوم 
  يقوم باالشراف علي اخصائي المشتريات واخصائي المخازن ومندوب المشتريات والتسهيالت وامناء

 المخازن وكتبته الحسابات .
 . يقوم باالشراف علي اعداد الدفاتر والسجالت والدفاتر المخزنية طبقاً الحكام الالئحة 
 ة وتقدير االعتمادات المقترحة وعرضها علي اعداد المقايسة السنوية لطلبات أقسام الكلية المختلف

 السلطة المختصة  .
 . اتخاذ طرق الشراء طبقاً الحكام القوانين واللوائح 
 . االشتراك في لجان فتح المظاريف ولجان البت 
 . المراجعة الدورية للدفاتر المخزنية وسجالت المشتريات للتحقق من سالمة وانتظام القيد بها 
 ين باالدارة وتوجيههم والعمل علي رفع كفاءتهم .االشراف علي العامل 
 .  االشراف علي امساك سجل المورديين 
  االشراف علي امساك الدفاتروالسجالت والنماذج الخاصة بانواع العهد واتخاذ اجراءات الضمان

 الحكومي علي ارباب العهد .
  لتزويد المخازن بالصنف االخطار عن االصناف التي اوشكت عن النفاذ بعمل االجراءات الالزمة

 المطلوب .
 وفحصها ومطبقاتها علي المواصفات الواردة بطلب الشراء بطريقة  تلقي مايرد من عينات مخزونة

 الممارسة أو الشراء وابداء الراي فيها .
 . التاكد من اتباع طرق حفظ وتامين االصناف بالمخزن ضد المخاطر او التلف طبقاً للتعليمات 
 هد المخزونة واتخاذ ما يلزم من اجراءات فيما يحدث للمخلفات .اجراء الجرد للع 
 . تنظيم عملية الجرد السنوي  
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 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 مرؤوس ألمين الكليةالعالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

  بكالوريوس تجارةمؤهل عالي . 
   مهارات الحاسب االساسية -سنوات في وظيفة ادارية أدني  8خبرة ال تقل عن 
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 للتمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم المخزون السلعي بالكلية      مسمي الوظيفة :

 قسم المشتريات والمخازن ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي حركة المخزون السلعي بالكلية الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : اشرافية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر ألمين الكلية شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 ة بمخزن االدوات واالساس واالجهزة والصيانة االشراف علي حركة المخزون السلعي الخاص

 والشهادات وارسالها الي االدارة .
 . الرقابة علي مخازن الكلية ومطابقة دفاتر المخزون السلعي لدفاتر المخازن 
  بيع االصناف المستهلك التي مضي عليها مدة الحفظ القانونية مثل ورق اجابات االمتحانات بعد

 المستهلكة .االجابة وكذلك للدفاتر 
  ارسال االصناف الراكدة في المخازن الي المخزن السلعي بالجامعة وتدويرها بين الكليات لالستفادة

 منها بكشوف مسجل بها كل صنف وسعره .
  للتخلص من هذه االصناف عن طريق ادارة تشكيل لجان خاصة لالصناف المرتجعة في المخازن

 المخزون السلعي بالجامعة .
 سند اليه من أعمال أخري مماثلة .القيام بما ي 

 مرؤوس ألمين الكليةالعالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

 . مؤهل عالي بكالوريوس تجارة 
   مهارات الحاسب االساسية -سنوات في وظيفة ادارية أدني  8خبرة ال تقل عن 
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 للتمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية

 وصف الوظيفة 

 اخصائي مشتريات ومخازن ثاني      مسمي الوظيفة :

 قسم المشتريات والمخازن ع :ــــوقـــــــــالم

بالمخازن والمشتريات في القسم يختص شاغل هذه الوظيفة باعمال الخاصة  الوصف العام للوظيفة :
 المختص .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر لرئيس قسم المشتريات والمخازن شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 بعمل الناقصات والممارسات والشراء المباشر الخاصة بما تحتاجه وحدات الجامعة وكليتها .يقوم 
 في أعمال لجان الفحص والبت في المناقصات والممارسات المختلفة . يقوم باالشتراك 
 . االشتراك في لجان فتح مظاريف المناقصات 
 . متابعة السجالت والدفاتر الخاصة بالمشتريات والمخازن 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس قسم المشتريات والمخازنمرؤوس العالقات : راسيا : 

  ياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية افق

 متطلبات التاهيل : 

  خبرة في مجال العمل او التدريب التخصصيمؤهل عالي بكالوريوس تجارة. 
   مهارات الحاسب االساسية -سنوات في وظيفة ادارية أدني  8خبرة ال تقل عن. 
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 للتمويل والمحاسبة  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثالثة

 وصف الوظيفة 

 اخصائي  المشتريات والمخازن بالكلية      مسمي الوظيفة :

 قسم المشتريات والمخازن ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال الخاصة بالمشتريات والمخازن في القسم الوصف العام للوظيفة :
 المختص . 

 طبيعة الوظيفة : اتنفيذية 

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر لرئيس قسم المشتريات والمخازن .  شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي 
 . يقوم بتلقي العطاءات واالشتراك في لجان الممارسات 
 .  يقوم باالشتراك في اعمال لجان الفحص والبت في المناقصات والممارسات المختلفة 
 عمال القيد في السجالت والدفاتر الخاصة بالمشتريات والمخازن .القيام با 
 . القيام بكل احتياجات االقسام 
  .القيام بعمل عروض االسعار لالصناف العاجلة للشراء المباشر 
 . عمل تسويات مستندات الصرف 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 مشتريات والمخازنمرؤوس لرئيس قسم الالعالقات : راسيا : 

  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية واالدارية 

 متطلبات التاهيل : 

 .مؤهل عالي بكالوريوس تجارة حديث التخرج 

 مهارات الحاسب االساسية -

 

 

 

 



 

دليل التوصيف الوظيفي للقيادات االكاديمية والتنفيذية وجميع وظائف كلية التربية الفنية                
 

 
 

54 
 

P
ag

e5
4

 

  المكتبية المجموعة النوعية لوظائف

 الرابعة ( –الثالثة  – الثانية-)االولي الدرجة 

 وصف الوظيفة 

     أمين المخزن   مسمي الوظيفة :

 قسم المشتريات والمخازن ع :ــــوقـــــــــالم

والمخازن في القسم  المشترياتالخاصة أعمال بيختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :
 المختص.

 تنفيذيةطبيعة الوظيفة : 

 الواجبات والمسئوليات : 

 لرئيس قسم المشتريات والمخازنالمباشر  شرافشاغل الوظيفة تحت اال خضعي. 
 .تسلم االصناف المشتراه من مخازن الشركات الموردة وتسليم االصناف بمخازن الكلية 
  . صرف جميع ما يطلب الدارة الكلية بعد اعتماد اذون الصرف من الرئيس المختص 
 . قيد جميع االستمارات الخاصة بالصرف في دفاتر المتخصة 
  . االشتراك في لجان فحص االصناف المشتراه 
 . قيد الفواتير المعدة لذلك 
 . االشتراك في لجان الجرد السنوي  
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 لرئيس قسم المشتريات والمخازن .مرؤوس العالقات : راسيا : 

  واالدارية  افقياً : له عالقات تنسيقية مع جميع أقسام العلمية للكلية

 متطلبات التاهيل : 

  متوسطمؤهل  
   مهارات الحاسب االساسية -في وظيفة ادارية أدني  ) حسب الرجة المالية (خبرة 
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 فني المعامل المجموعة النوعية لوظائف

 الرابعة ( –الثالثة  –الثانية -الدرجة )االولي 

 وصف الوظيفة 

      فني معامل   مسمي الوظيفة :

 المعامل  ع :ــــوقـــــــــالم

بالعمل في المعامل في مجال االشراف علي تزويد يختص شاغل هذه الوظيفة الوصف العام للوظيفة :
  المعامل بالمواد واالجهزة واتخاذ كافة احتياطات االمن الالزمة لحماية المعامل وتجهيزاتها المختلفة .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 ت : الواجبات والمسئوليا

 ألمين الكلية ورئيس القسم العلمي المباشر  شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 . يقوم باالشراف علي تزويد المعامل بشتي التجهيزات الالزمة لها 
 . يقوم بحصر احتياجات المعامل الالزمة من اجهزة ومعدات ومواد االتصال بالتوريدات بشانها 
 . يشترك في لجان االستهالك والتكهن 
  يقوم باالشراف علي االحياطات االمن للمعامل وتجهيزاتها والتاكد من اتخاذ كل ما من شانه أن ينأي

 بالمعمل علي المخاطر والمفاجات وذلك حسب االصول العلمية والفنية .
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 . العلمي وأمين الكلية مرؤوس لرئيس قسم العالقات : راسيا : 

   قسم المخازنافقياً : له عالقات تنسيقية مع 

 متطلبات التاهيل : 

  لنوع العمل . متوسطفني مؤهل  
   في وظيفة ادارية أدني  ) حسب الرجة المالية (خبرة. 
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 التعليم المجموعة النوعية لوظائف

 الثالثة( –الثانية -الدرجة )االولي 

 وصف الوظيفة 

 سكرتارية االقسام      مسمي الوظيفة :

 االقسام العلمية ع :ــــوقـــــــــالم

 بكل االعمال االدارية الخاصة بالقسم . القياميختص شاغل هذه الوظيفة بالوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 الواجبات والمسئوليات : 

  التدريس .استالم المخاطبات الواردة الي القسم وتسليمها الي أعضاء هيئة 
 . كتابة الرد علي الخطابات الصادرة من القسم 
 ) تنسيق االعمال االدارية من القسم ) جدول االعمال 
 . كتابة وتفريغ مجلس القسم 
 . متابعة أعمال هيئة التدريس ورئيس القسم 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 .العلمي وأمين الكلية قسمالمرؤوس لرئيس العالقات : راسيا : 

 متطلبات التاهيل : 

  متوسطعالي أو مؤهل . 
   في مجال العمل أوالتدريب التخصصي .خبرة 
  - مهارات الحاسب االساسية . 
 . معرفة مبادْي اللغة االنجليزية 
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 الشئون المالية واالدارية  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة االولي 

 وصف الوظيفة 

 رئيس قسم االستحقاقات        الوظيفة :مسمي 

 قسم االستحقاقات ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باالشراف علي جميع المرتبات و الكافئات الخاصة الوصف العام للوظيفة :
 بالعاملين في الكلية .

 طبيعة الوظيفة : اشرافية

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر ألمين الكلية شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 .االشراف علي اعداد المرتبات لكل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومن في حكمهم 
  في الكلية .االشراف علي أعمال المرتبات المؤقتين 
 . االشراف علي اعداد المكافأة بعمل الجان العلمية لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس 
 . االشراف علي مكافأة االساتذة المتفرغين 
  االشراف علي استيفاء جميع البطاقات الخاصة باالجور المتغيرة للسادة أعضاء هيئة التدريس

 والمعيدين والعاملين بالكلية .
 . اعداد الرد المناسب للمكاتبات الخارجية والداخلية 
 ة التدريس والمعيدين والعاملين بالكلية .االشراف علي اعداد فروق الترقيات والتسويات العضاء هيئ 
 . عمل االجر االضافي للعاملين والعمال بالكلية 
  عمل استمارات سداد االعارات الداخلية والخارجية الخاصة واالجازات الدراسية وتسجيلها

 بالسجيالت .
 . اعداد التقارير السنوية عن كفاءة الموظفين بالقسم 
 صة باعضاء هيئة التدريس و العيدين والعاملين بالكلية .االشراف علي االستقطاعات الخا 
 . مرجعة عقود العمل للمؤقتين 
 . االشراف علي التسويات في حالة الوفاه والمعاش واالستقالة 
 . مراجعة مكافأة السادة أعضاء هيئة التدريس والمندوبين 
  وراه.واعمال مناقشة رسائل الماجستير والدكتاالشراف علي اعمال االستمارات 
  مراجعة جميع االعمال الخاصة بمكافاة االمتحانات للسادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين

  و العمال .
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 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 . ألمين الكلية مرؤوس العالقات : راسيا : 

  بالكليةواالدارية  قسم الشئون الماليةافقياً : له عالقات تنسيقية مع 

 متطلبات التاهيل : 

  عالي مناسب مؤهل 
   في وظيفة ادارية أدني  سنوات  6التقل عن خبرة. 
 مهارات الحاسب االساسية. 
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 الشئون المالية واالدارية  المجموعة النوعية لوظائف

 الدرجة الثانية 

 وصف الوظيفة 

 مسئول ثاني استحقاقات       مسمي الوظيفة :

 قسم االستحقاقات ع :ــــوقـــــــــالم

يختص شاغل هذه الوظيفة باعداد جميع المرتبات والمكافات الخاصة بالعاملين الوصف العام للوظيفة :
 بالكلية .

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر لرئيس قسم االستحقاقات شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 مرتبات لكل اعضاء هيئة التدريس والعاملين ومن في حكمهم .اعداد ال 
 . اعداد مرتبات العمال المؤقتين 
 . اعداد المكافات الخاصة بعمل اللجان العلمية لترقية اعضاء هيئة التدريس 
 . اعداد مكافات االساتذة المتفرغين 
 دريس والمعيدين العامليناستفاء جميع البطاقات الخاصة باالجور المتغيرة للسادة اعضاء هيئة الت 

 بالكلية .
 . اعداد فروق الترقيات والتسويات العضاء هسئة التدريس والمعيدين والعاملين بالكلية 
  والعمال بالكلية .عمل االجر االضافي للعاملين 
 . اعداد االستقطاعات الخاصة العضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين بالكلية 
 الوفاه والمعاش واالستقالة. اعداد التسويات في حالة 
 . مراجعة مكافاة الشفوي للسادة اعضاء هيئة التدريس والندوبين 
 , اعداد االستمارات واعمال المناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه 
 . مراجعة استمارات التدريب الصيفي ومراجعة استمارات اعمال انتداب التدريس 
 ضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والعمال بالدفاتر مسئول عن عمل مكافاة االمتحانات للسادة اع

 الخاصة .
 . اعداد مستندات الخاصة بقسم االستحقاقات وتحدثها وعرضها علي رئيس القسم 
 . اداد استمارات العمال المؤقتيين بالكلية والمعاش 
 . عمل تسويات برد المبالغ من الهيئة القومية للتامين والمعاشات 
  القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 
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 . االستحقاقاتمرؤوس لرئيس قسم العالقات : راسيا : 

 لكلية با الشئون المالية والشئون االدارية افقياً : له عالقات تنسيقية مع قسم

 متطلبات التاهيل : 

  مناسب  متوسطعالي او مؤهل 
   في وظيفة ادارية أدني  سنوات  8التقل عن خبرة. 
 . خبرة في مجال العمل أو التدريب التخصصي 
 - مهارات الحاسب االساسية 
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 الخدمات المعاونة لمجموعة النوعية لوظائفا

 الدرجة السادسة

 وصف الوظيفة 

 عامل خدمة       مسمي الوظيفة :

 االقسام العلمية واالدارية بالكلية  ع :ــــوقـــــــــالم

 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال الخاصة بالمكاتباتمن نظافة ونقل الرسائل الوصف العام للوظيفة :

 طبيعة الوظيفة : تنفيذية

 الواجبات والمسئوليات : 

 المباشر لرئيس ألمين الكلية ورؤساء االقسام شاغل الوظيفة تحت االشراف خضعي. 
 ية طلبات الموظفين داخل المكاتب .يقوم بتلب 
 . نقل الرسائل والمستندات بين االقسام داخل المبني او اي جهه اخري داخل الكلية 
 . يحافظ علي حسن مظهر المكاتب لتنظيف االساس والحجرات وملحقاتها وتهويتها 
 . يحافظ علي ما يعهد اليه من اثاث او ادوات او مهمات 
 لي الجهات والحصول علي توقيعات المستلمين بالسركي المعد لذلك .يوصل المستندات بالرسائل ا 
 . يوحه الزوار الي المكاتب ويمنع االشخاص غير المصرح لهم الدخول 
 . القيام بما يسند اليه من أعمال أخري مماثلة 

 مرؤوسألمين الكلية ورؤساء االقسام .العالقات : راسيا : 

 :متطلبات التاهيل 

 . والكتابة ومبادْي الحساب مع توافق خبرة في مجال العملااللمام بالقراة 

 

 

 

 

 

 

 

 


