
 رية  ـــــــــلبشــــوارد االمـــــــ

 

 ةفيظلوظيفي لوصف الوا
 

   نى اعضاء هيئة التدريسمعاو

 01.0  اإلصداررقم  

 ـداراألصيخ ارت 01/01/2020

 

   عتماد اال

 ارد البشرية موالادارة اعتماد مدير    ريخ : التا    

 عميد الكلية اعتماد    : التاريخ     

 يفة شاغل الوظ  توقيع  : التاريخ   

P a g e  1 | 2  

 

 

   لوظيفة  شاغل ا علي اإلشراف  
 مسرئيس الق  ةيفوظالل  ل شاغعلي عمف رايقوم باألش

 شاغل الوظيفة  جانب اإلشراف من 
 اليقوم شاغل الوظيفة باالشراف على احد 

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

      اريةاإلد صالحيات حدود السلطات و ال
 . لشاغل الوظيفة ادارية التوجد اى صالحيات 

 

 منها لغرضا و وظيفةخص اللم
عملية التعليمية و  م شاغل الوظيفة بمساعدة اعضاء هيئة التدريس في ال تص هذه الوظيفة بالمشاركة في العملية التعليمية و البحثية للقسم و الكلية ، كما يقوخت 

 كل مايخص الكلية من دراسة و امتحانات ...........  

 

 

 المهام و المسئوليات الرئيسية

 .   لمية بالقسممواد العلتدريس افي  كةالقيام بالمشار .1

 القيام بالمساهمة في تقديم العلوم التخصصية باجراء البحوث و الدراسات المتطورة . .2

 و االلتزام بالتقاليد و القيم الجامعية االصلية و العمل على نشرها للطالب .مسك الت .3

 عات الدروس و المعامل . العمل على حفظ النظام داخل قا  .4

 . جراءات ه االخالل بالنظام و ما اتخذ من انس القسم عن كل حادث من شايم تقرير لرئديالقيام بتق .5

 الزمة للحصول على الماجستير .دراسات و االبحاث الااللتزام بالقيام بعمل ال .6

على   لمختص للعرضا القيام بتقديم تقرير عن نشاطة العلمي و البحوث التي اجراها و التقدم العلمي لرسالة الماجستير الى رئيس القسم .7
 عميد الكلية . 

 العلمية للقسم و الكلية .  القيام بالمشاركة في حلقات المناقشة العلمية و اعمال المؤتمرات .8

 عميد الكلية مباشرة .كل مايطلب من اعمال اخرى يكلف بها من رئيس القسم او  .9
 

 الكلية  الوظيفية المجموعة وظائف اكاديمية

1000/TA/008 لمسمى الوظيفيا معاونى اعضاء الهيئة كود الوظيفة 

 وظيفيةالدرجة ال معيد الدرجة المالية 

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

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

 .الحرص علي جودة األعمال و إتقانها  ❖ . التعاون مع الزمالء ❖
 .ا بين العاجل و المهم لوقت و معرفة الفصل مإدارة ا  ❖ . 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
   سكرتارية الكلية  ❖  ❖

 االتصال الخارجي
 اليوجد  ❖

 انيالجسمجهود مو البات تطللما

 % 100نسبة وظيفة بأعمال مكتبية باغل اليقوم ش ❖

  وظيفة غل الشاو الخبرات المطلوبة في علمية و الدراسية ؤهالت اللما
 عام .   30تجاوز شاغل الوظيفة الي ان ❖

 جدا   االنجليزية ال تقل عن جيد اللغة ❖

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

داخل   للقسموفقا لمجال التخصص بكالوريوس الحصول على  ❖
 الكلية . 

 . ب االلي و برامج االوفيسادة التامة للحاساالج ❖

ريج  خن جيدجدا لقل ع يان يكون التقدير العام ال ❖
 الجامعات الحكومية

 لخريجي الجامعات الخاصة  3.8عن    GPAان اليقل  ❖

 


