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   لوظيفة  شاغل ا علي اإلشراف  
 عميد الكلية  فةيظولال  ل شاغعلي عمف رايقوم باألش

 شاغل الوظيفة  جانب اإلشراف من 
 وفقا لرؤية عميد الكلية   ة علمية من اقل درج على شاغل الوظيفة باالشراف ل يمكن

    حيات المالية   صالال  سلطات وحدود ال
 التوجد اى صالحيات مالية لشاغل الوظيفة 

      اريةاإلد صالحيات حدود السلطات و ال
 . يفةلوظغل الشا ية ارادات التوجد اى صالحي 

 

 و الغرض منها وظيفةخص اللم
كل مايخص الكلية من  عملية التعليمية و في المساعدة الم شاغل الوظيفة ب تص هذه الوظيفة بالمشاركة في العملية التعليمية و البحثية للقسم و الكلية ، كما يقوخت 

 دراسة و امتحانات ...........  

 

 

 ةسيئيالرسئوليات المهام و الم
 التفرغ للقيام بالمحاضرات واألشراف على التمرينات العملية بالقسم. .1
 المساهمة في تقدم العلوم التخصصية بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة .2
 الطالب من البحوث واألشراف على المعامل والمكتبات وتزويدها بالكتب والمراجع.  األشراف على ما يعده .3
 ها في نفوس الطالب . امعية األصيلة والعمل على بثلجم االتمسك بالتقاليد والقي .4
 ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية  .5
 قسام اال ؤساءلدروس والمحاضرات والمعامل ويقدمون إلى رحفظ النظام داخل قاعات ا  .6
 ،  ن اجراءت لحفظه م تخذتقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل بالنظام وما ا .7
تقديم تقريرا عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على   .8

 مجلس القسم  
 عمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها .المشاركة في أ  .9

 على المشااركة فى المؤتمرات العلمية الداخلية    ل لعمأعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية وا  يالمشااركة ف .10
 والخارجية وأعداد المشاريع البحثية   .11
 تنمية عالقات طيبة مع الزمالء فى الكليات االخرى واألدارات المختلفة بالجامعة  .12
 ورعاية طالب البكالوريوس والمساهمة فى حل مشاكلهم  .13
 

 الكلية  الوظيفية المجموعة اكاديميةوظائف 

1000/AP/005 لمسمى الوظيفيا اعضاء الهيئة  كود الوظيفة 

 وظيفيةالدرجة ال  استاذ مساعد الدرجة المالية 

 لمباشرس ارئيلا عميد الكلية  مباشرالمدير ال رئيس الجامعة
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 ظيفة وبة في شاغل الطلومالصية الشخجدارات لمهارات و الا

 . تفاصيلاإلهتمام بال ❖  .  األعمالاإلنضباط و المحافظة علي توقيتات إنهاء  ❖

 .لي جودة األعمال و إتقانها حرص عال ❖ . التعاون مع الزمالء ❖
 .ا بين العاجل و المهم لوقت و معرفة الفصل مة ا إدار ❖ . ملحت ضغط العاء الجيد تاآلد ❖
 .التحقيقات بات أو مهارة كتابة المراسالت أو الخطا  ❖ . و إدارة مجموعة من األشخاص لغيرالقدرة علي تقييم عمل ا ❖

 

 

 

ملحوظة : لقد قرأت و فهمت توصيف ومهام وظيفتي  ، وكذلك تم فهم انه قد يمكن تعديل هذه المسئوليات لتلبية  
 احتياجات العمل . 

 

 االتصال الداخلي
   ية ارية الكلرتسك ❖  ❖

 رجيل الخااالتصا
 اليوجد  ❖

 انيالجسمجهود و المبات تطللما

 % 100نسبة وظيفة بأعمال مكتبية بالاغل يقوم ش ❖

  وظيفة غل الشالمطلوبة في خبرات او العلمية و الدراسية ؤهالت اللما
 جدا   االنجليزية ال تقل عن جيد اللغة ❖

كاديمي يكون لدية خبرة بمجال التدريس اال يفضل ان ❖
 .ات بالجامع

 داخل الكلية .  للقسموفقا لمجال التخصص  دكتوراه ❖

 . ب االلي و برامج االوفيسادة التامة للحاساالج ❖

ؤية وفقا لراالبحاث العلمية عدد من  نشر ان يقوم ب ❖
 للحصول على الدرجة العلمية  اللجنة العلمية و تقديرها 


