جامعــــة كفر الشيخ
كليــــة السراعة

التىصيف الىظيفي
ألعضاء الجهاز اإلداري
إعتماد ومىافقة مجلس كلية السراعة جامعة كفر الشيخ بتاريخ 7102/9/72م








وظـــائف اإلدارة العـلــيا
الىظـائــف التخصصـــية
الوظائـــف الفنــــــــــــية
الوظــــائف المــــــكتـبية
الوظـــائــــــف الحرفيـــة
وظائف الخدمات المعاونة
يعتمد
عميد الكلية
ا.د.حسن حسن يونس
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(  :) 1المجموعـة النوعيـة لوظائف اإلدارة العليا

جامعــــة كفر الشيخ
كليــــة السراعة

التىصيف الىظيفي
ألعضاء الجهاز اإلداري
إعتماد ومىافقة مجلس كلية السراعة جامعة كفر الشيخ بتاريخ 7102/9/72م








وظـــائف اإلدارة العـلــيا
الىظـائــف التخصصـــية
الوظائـــف الفنــــــــــــية
الوظــــائف المــــــكتـبية
الوظـــائــــــف الحرفيـــة
وظائف الخدمات المعاونة
يعتمد
عميد الكلية
ا.د.حسن حسن يونس
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المجموعة النوعية :لوظائف اإلدارة العليا
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديــر عــــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1500 :

(  ) 1-1اسـم الوظيفـة :أمــــين كليــــــــــة
الوصــــف العـــــام.:
 تمثل هذه الوظيفة بكليات الجامعة.
 يتولى شاغلها اإلشراف على النواحى المالية واإلدارية بالكلية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لعميد الكلية.
 يشرف شاغل الوظيفة على العاملين بالكلية.
 االشتراك فى تخطيط األعمال المالية واإلدارية بالكلية واقتراح وضع البرامج التنفيذية لها.
 إصدار التعليمات الموضحة لسياسة العمل طبقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.
 عقد االجتماعات الدورية مع الرؤساء والمسئولين لمناقشة خطوات العمل ومشكالته والعمل على حلها
 مباشرة السلطات المالية واإلدارية فى حدود القرارات المنظمة لذلك.
 االشتراك فى عضويـة اللجان اإلدارية والمالية ورئاستها فى حدود القـوانين واللوائح والقـرارات المنظمة
لذلك.
 دراسة تقارير العمل بالتقسيمات التنظيمية التى يشررف عليهرا للوقروف علرى مردط نشراط كرل منهرا وابرداء
المالحظات بشأنها.
 إبررداء الرررأط فررى االعتمررادات اإلضررافية والتجرراوزات والصرررف علررى الميمانيررات السررابقة ومراقبررة قانونيررة
وصحة إجراءات الصرف واالرتباطات وسالمة تطبيق األنظمة واللوائح المخمنية.
 توجيه المرؤسين فى بحث الموضوعات ذات األهمية الخاصة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــب التأهيــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 إجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل هذه الوظيفة بنجاح.
 القدرة على القيادة والتوجيه.
،،
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( ) 2المجموعة النوعية التخصصيه
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( ) 1 - 2المجموعة النوعية التخصصيه
لوظائف الطب البيطري
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المجموعة النوعية :لوظائف الطب البيطرط
الدرجـــــــــــــــــــــــة:مدير عــــام
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 1-1-2اسـم الوظيفة :كبير اطباء البيطريين
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بكلية الطب البيطرط.
 يختص شاغلها باالشراف على المستشفى وعلى األعمال الطبية (العالجية والوقائية) والفنية واإلدارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لعميد الكلية.
 اإلشراف على األطباء والعاملين بالمستشفى و توزيع األعمال عليهم.
 اإلشراف على المستشفى واألعمال الطبية والفنية واإلدارية.
 اإلشتراك فى وضع الخطط والبرامج المتعلقة لضمان المسراهمة فرى الخطرط والبررامج المعتمردة لمستشرفى
الطب البيطرط.
 اإلشراف على رعاية الحيوانات والدواجن بكليات الجامعة والبيئة المحيطة بها.
 اإلشراف على السياسة الخاصة بتوفير األجهمة والمعدات الطبية واألدوية البيطرية.
 اإلشراف على أعمال وقاية الثروة الحيوانية المحلية من األمراض الوافدة بتنفيذ إجراءات الحجرر الصرحى
على الحيوانات المستوردة.
 تنظيم االحتفراظ بالردوريات الترى تصردر مرن الهيئرات القوميرة والدوليرة بشرأن حمايرة الحيوانرات والردواجن
لالستفادة من المعلومات التى تتضمنها.
 اإلشراف على إتاحرة الفرصرة ألعضراء هيئرة التردريا مرن االسرتفادة مرن إمكانيرات المستشرفى فرى إجرراء
األبحاث البيطرية.
 تسهيل التدريب التعليمى لطالب الكلية بالمستشفى البيطرط.
 اإلشررراف علررى تنظرريم برررامج تغذيررة الحيوانررات التررى تحررتفد بهررا الجامعررة بهرردف إجررراء البحرروث الخاصررة
بتحسين السالالت بالتعاون مع مركم التجارب والبحوث المراعية.
 اإلشراف على وضع سياسة صيانة المعدات واألجهمة البيطرية التى تستخدم بالكلية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس طب بيطرط مع توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية المتاحة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الطب البيطرط
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-1-2اسـم الوظيفة :طبيب بيطرط أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفـة بقسم الشئون الفنيـة بمركرم التجرارب والبحرـوث بكليرة المراعرـة ومستشرفى كليرة الطرب
البيطرط.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على عالج الحيوانات والطيوربكليتى المراعة والطب البيطرط.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر ألمين الكلية.
 اإلشراف على عالج حيوانات الممرعة.
 يتولى القيام بإجراء العمليات الجراحية الالزمة لحيوانات الممرعة.
 يتولى القيام بفحص الحيوانات المقدمة للذبح.
 القيام بتنفيذ القوانين الخاصة بالطب البيطرط.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس طب بيطرط مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعة :لوظائف الطب البيطرط
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 - 780 :

(  ) 3-1-2اسـم الوظيفة :طبيب بيطرط ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقرع هررذه الوظيفررة بقسررم الشرئون الفنيررة بمركررم التجررارب والبحرروث بكليرة المراعررة ومستشررفى كليررة الطررب
البيطرط.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على عالج الحيوانات والطيور.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لرئيا قسم الشئون الفنية.
 اإلشراف على عالج الحيوانات.
 يتولى القيام بإجراء العمليات الجراحية الالزمة للحيوانات.
 يتولى القيام بفحص الحيوانات المقدمة للذبح.
 القيام بتنفيذ القوانين الخاصة بالطب البيطرط.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس طب بيطرط مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعة :لوظائف الطب البيطرط
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 - 516 :

(  )4-1-2اسـم الوظيفة :طبيب بيطرط ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بقسرم الشرئون الطبيرة بمركرم التجرارب والبحروث بكليرة المراعرة ومستشرفى كليرة الطرب
البيطرط.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باالشتراك فى عالج الحيوانات والطيور.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة باإلشراف المباشر لرئيا القسم المباشر.
 االشتراك فى عالج الحيوانات.
 االشتراك فى فحص الحيوانات المقدمة للذبح وغيرها واللحوم المحلية والمستوردة.
 صرف األدوية البيطرية الجاهمة والمركبة للحيوانات والطيور المريضة فى العيادة الخارجية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس طب بيطرط.
 التفرغ الكامل وعدم مماولة المهنة بالخارج.
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(  ) 2-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف الهندســــة
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المجموعة النوعية :لوظائف الهندسة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مدير عام
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 1-2-2اسـم الوظيفـة :كــــــــبير مهندســـــــــين
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.
 تختص الوظيفة باإلشراف على تنفيذ خطط الصيانة واإلنشاءات المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها للتوجيه العام لمدير عام الشئون الهندسية.
 يشرف إشرافا مباشرا على العاملين معه.
 يشترك فى وضع الخطة السنوية لتنفيذ المشروعات الهندسية من المبانى واالنشاءات.
 يشرف على تنفيذ المشروعات الهندسية التى تتم لحساب الغير.
 يشرف على أعمال الصيانة واإلصالحات للمعدات واآلالت واألجهمة المختلفة.
 يشرف على تشغيل وسائل النقل المختلفة وصيانتها.
 االشتراك فى اللجان الفنية الداخلية والخارجية.
 االشتراك فى وضع الخطط الالزمة لتنفيذ العمليات االنشائية المختلفة.
 االشراف علي صيانة االجهمة والمعدات
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس هندسة مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 اجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الهندسة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-2-2اسـم الوظيفـة :مهندس أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.
 تختص الوظيفة باإلشراف على تنفيذ خطط الصيانة واإلنشاءات المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها للتوجيه العام لمدير عام الشئون الهندسية.
 يشرف إشرافا مباشرا على العاملين معه.
 يشترك فى وضع الخطة السنوية لتنفيذ المشروعات الهندسية من المبانى واالنشاءات.
 يشرف على تنفيذ المشروعات الهندسية التى تتم لحساب الغير.
 يشرف على أعمال الصيانة واإلصالحات للمعدات واآلالت واألجهمة المختلفة.
 يشرف على تشغيل وسائل النقل المختلفة وصيانتها.
 االشتراك فى اللجان الفنية الداخلية والخارجية.
 االشتراك فى وضع الخطط الالزمة لتنفيذ العمليات االنشائية المختلفة وصيانة األجهمة والمعدات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس هندسة مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 اجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الهندسة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )3-2-2اسـم الوظيفـة :مهندس ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بمتابعة تنفيذ األعمال فى مجال الشئون الهندسية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام لمدير عام الشئون الهندسية.
 تصميم مشروعات المباني الجامعية سواء باال نشاء أو اإلحالل أو اإلضافة أو االستكمال.
 اتخررراذ إجرررراءات تنفيرررذ المشرررروعات بعرررد اعتمادهرررا واتخررراذ إجرررراءات اسرررتالمها بعرررد إتمامهرررا وإعرررداد
المستخلصات المالية المتعلقة بها.
 متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية التى تقوم بتنفيذها جهات أخرط لحساب الجامعة.
 االشتراك فى اللجان الفنية والهندسية وتقديم الخبرة الفنية فى مجال تخصصه.
 القيام بمباشرة أعمال التعديالت واإلصالحات المسموح بها واإلضافات اإلنشائية الصغيرة .
 القيررام بتنفيررذ أعمررال تجهيررمات المبرراني مررن األدوات الميكانيكيررة كالمصرراعد والغاليررات وأجهررمة التكييررف
وصيانتها.
 اإلشراف على تنفيذ التجهيمات وتركيب المعدات وصيانتها.
 صيانة وترميم أثاث الجامعة وكلياتها وكذلك صيانة المعدات الكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 اإلشراف على صيانة وسائل النقل والمعدات واألجهمة الميكانيكية والكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 القيام بالفحص الدورط لمبانى الجامعة ومعداتها ومنشآتها واإلشراف على صيانتها.
 اتخاذ إجراءات تمويد الورشة بالمعدات الفنية الالزمة للعمل وتوفير األدوات والخامرات والعردد واألجهرمة
وقطع الغيار الالزمة واآلالت المستخدمة.
 اإلشراف على تنفيذ التجهيمات وتركيب المعدات الكهربائية.
 إعداد التقارير الفنية بنتائج األعمال التى يشرف عليها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس هندسة فى التخصص المناسب أو ما يعادله
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الهندسة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )4-2-2اسـم الوظيفـة :مهندس ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهند سية.
 يخررتص شرراغل الوظيفررة بمتابعررة األعمررال الهندسررية والفنيررة بررإدارتى االنشرراءات والترميمررات والصرريانة
والورش.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لمدير عام الشئون الهندسية.
 االشتراك فى تصميم مشروعات المباني الجامعية سواء باال نشاء أو اإلحالل أو اإلضافة أو االستكمال.
 اتخررراذ إجرررراءات تنفيرررذ المشرررروعات بعرررد اعتمادهرررا واتخررراذ إجرررراءات اسرررتالمها بعرررد إتمامهرررا وإعرررداد
المستخلصات المالية المتعلقة بها.
 متابعة تنفيذ المشروعات الهندسية التى تقوم بتنفيذها جهات أخرط لحساب الجامعة.
 االشتراك فى اللجان الفنية والهندسية وتقديم الخبرة الفنية فى مجال تخصصه.
 القيام بمباشرة أعمال التعديالت واإلصالحات المسموح بها واإلضافات اإلنشائية الصغيرة .
 القيررام بتنفيررذ أعمررال تجهيررمات المبرراني مررن األدوات الميكانيكيررة كالمصرراعد والغاليررات وأجهررمة التكييررف
وصيانتها.
 متابعة تنفيذ التجهيمات وتركيب المعدات وصيانتها.
 صيانة وترميم أثاث الجامعة وكلياتها وكذلك صيانة المعدات الكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 القيام بالفحص الدورط لمبانى الجامعة ومعداتها ومنشآتها واإلشراف على صيانتها.
 اتخاذ إجراءات تمويد الورش بالمعدات الفنية الالزمة للعمل وتروفير األدوات والخامرات والعردد واألجهرمة
وقطع الغيار الالزمة لألجهمة واآلالت المستخدمة.
 متابعة صيانة وسائل النقل والمعدات واألجهمة الميكانيكية الكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 متابعة تنفيذ التجهيمات الكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 متابعة صيانة المعدات الكهربائية بالجامعة وكلياتها.
 إعداد التقارير الفنية بنتائج األعمال التى يشرف عليها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس هندسة فى التخصص المناسب.
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المجموعة النوعية :لوظائف المراعة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديــر عــام
الربـــط المــــالـــــى2304 – 1440:

(  )1-3-2اسـم الوظيفـة :كبير مهندسيين زراعيين
الوصــــف العـــــام:
 تمثل هذه الوظيفة بإدارة وكليات الجامعة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالمعاونة فى التجارب واألبحاث التى تجرط بكلية المراعة بكفر الشيخ.
 كما يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على حدائق الجامعة ومسطحاتها الخضراء واالقسام العلمية بكليرات
الجامعة المتخصصة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 يشرف على إنشاء وتنظيم وصيانة الحدائق بالجامعة.
 اإلشراف على تربية النباتات وإكثارها لتمويد حدائق الجامعة بما يلممها وإنشاء الصوب بالحدائق .
 اإلشراف على العاملين التابعين له ووضع التقارير السنوية عنهم.
 مراقبة تنفيذ القرارات واللوائح والمنشورات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة.
 المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بمجال العمل وتنظيم مثل هذه الندوات الخاصة.
 وضع خطط العمل بما يكفل حسن سير العمل باإلدارة.
 تنظيم استخدام الموارد واألدوات المراعية والمحافظة عليها.
 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس زراعة أو ما يعادله فى التخصص المناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها 6سنوات على االقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف المراعة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )2-3-2اسـم الوظيفـة :مهندس زراعي أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة وكليات الجامعة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالمعاونة فى التجارب واألبحاث التى تجرط بكلية المراعة بكفر الشيخ.
 كما يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على حدائق الجامعة ومسطحاتها الخضراء.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 يشرف على إنشاء وتنظيم وصيانة الحدائق بالجامعة.
 اإلشراف على تربية النباتات وإكثارها لتمويد حدائق الجامعة بما يلممها وإنشاء الصوب بالحدائق .
 اإلشراف على العاملين التابعين له ووضع التقارير السنوية عنهم.
 مراقبة تنفيذ القرارات واللوائح والمنشورات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة.
 المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بمجال العمل وتنظيم مثل هذه الندوات الخاصة.
 وضع خطط العمل بما يكفل حسن سير العمل باإلدارة.
 تنظيم استخدام الموارد واألدوات المراعية والمحافظة عليها.
 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس زراعة أو ما يعادله فى التخصص المناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها 6سنوات على االقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف المراعـة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )3-3-2اسـم الوظيفـة :مهندس زراعي ثانى
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة وكليات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال الحدائق بالجامعة وكلياتها.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام للرئيا المختص.
 مراقبة العمليات المراعية اليومية.
 اإلشراف على إنشاء الحدائق بالجامعة وكلياتها.
 اإلشراف على تنظيم وصيانة الحدائق.
 اإلشراف على تربية النباتات وإكثارها.
 متابعة تمويد الحدائق بالجامعة بالنباتات.
 االشررترك فررى األبحرراث الخاصررة بررأمراض النباتررات والحيوانررات واختيررار تررأثير المبيرردات الحشرررية علررى
الحشرات بالطرق المختلفة.
 العمل على إمداد الممرعة بالتقاوط واألسمدة الكيماوية الالزمة.
 االشترك فى أعمال مقاومة اآلفات المراعية للمحاصيل العامة والحاصالت البستانية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس زراعة أو ما يعادله فى التخصص المناسب مع توفير خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ( )8سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف المراعة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )4-3-2اسـم الوظيفة :مهندس زراعى ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة وكليات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام بمتابعة األعمال المراعية بالحدائق وأعمال االنتاج المراعى والحيوانى.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراقبة العمليات المراعية اليومية.
 اإلشراف على تنظيم وصيانة الحدائق.
 متابعة أعمال تربية النباتات وإكثارها.
 متابعة تمويد الحدائق بالجامعة وكلياتها بالنباتات.
 االشررتراك فررى األبحرراث الخاصررة بررأمراض النباتررات والحيوانررات واختيررار تررأثير المبيرردات الحشرررية علررى
الحشرات بالطرق المختلفة.
 العمل على إمداد الممرعة بالتقاوي واألسمدة الكيماوية الالزمة.
 االشتراك فى أعمال مقاومة اآلفات المراعية للمحاصيل العامة والحاصالت البستانية.
 القيام بما يسند اليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس زراعة أو ما يعادله فى التخصص المناسب.
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المجموعة النوعية :لوظائف القانــون
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديــر عــام
الربـــط المــــالـــــى2304-1440 :

(  )1-4-2اسـم الوظيفة :كبير محاميين
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون القانونية.
 يختص هذه الوظيفة بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفع من أو على الجامعة أمام المحاكم .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من مدير عام الشئون القانونية.
 االشتراك فى إعداد الفتاوط واآلراء القانونية فيما يعرض من موضوعات وتبليغها للجهات المعنية بها.
 القيام بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفع من او على الجامعة أمام المحاكم ولدط الجهات ذات
االختصاص القضائى ومتابعتها إلى أن تصدر األحكام الخاصة بها.
 دراسة التحقيقات اإلدارية التى تحال من السلطة المختصة مع العاملين بالجامعة فيما ينسب إليهم من
مخالفات إدارية أو مالية وتقديم مذكرات بنتائجها ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات بعد البت فيها طبقا
للقوانين واللوائح الخاصة بالتأديب.
 فحص شكاوط العاملين والتظلمات وتحليل مضمونها وإحالتها لجهة االختصاص إلبداء الرأط فيها.
 دراسة المذكرات عن نتيجة بحث الشكاوط والتظلمات وإبداء الرأط القانونى بنتيجة البحث ثم التصرف
وفقا للوائح المعمول بها.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا حقـوق من احدط الجامعات المصرية أو ما يعادلة مع القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد
أمام محاكم االستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على االشتغال بالمحاماة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

28

المجموعة النوعية :لوظائف القانــون
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )2-4-2اسـم الوظيفة :محـــــــــام ممتاز
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون القانونية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفع من او على الجامعة أمام المحاكم
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من مدير اإلدارة المختصة.
 االشتراك فى إعداد الفتاوط واآلراء القانونية فيما يعرض من موضوعات وتبليغها للجهات المعنية بها.
 القيام بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفرع مرن او علرى الجامعرة أمرام المحراكم ولردط الجهرات ذات
االختصاص القضائى ومتابعتها إلى أن تصدر األحكام الخاصة بها.
 دراسررة التحقيقررات اإلداريررة التررى تحررال مررن السررلطة المختصررة مررع العرراملين بالجامعررة فيمررا ينسررب إلرريهم مررن
مخالفات إدارية أو مالية وتقديم مذكرات بنتائجها ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات بعرد البرت فيهرا طبقرا
للقوانين واللوائح الخاصة بالتأديب.
 فحص شكاوط العاملين والتظلمات وتحليل مضمونها وإحالتها لجهة االختصاص إلبداء الرأط فيها.
 دراسة المذكرات عرن نتيجرة بحرث الشركاوط والتظلمرات وإبرداء الررأط القرانونى بنتيجرة البحرث ثرم التصررف
وفقا للوائح المعمول بها.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا حقـوق من احدط الجامعات المصرية أو ما يعادله مع القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد
أمام محاكم االستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على االشتغال بالمحاماة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف القانون
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيـــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )3-4-2اسـم الوظيفة :محـــــــــــــام ثــــان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون القانونية.
 يخررتص شرراغل هررذه الوظيفررة فررى المرافعررة فررى الرردعاوط والمنازعررات التررى ترفررع مررن او علررى الجامعررة أمررام
المحاكم .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من مدير اإلدارة المختصة.
 االشتراك فى إعداد الفتاوط واآلراء القانونية فيما يعرض من موضوعات وتبليغها للجهات المعنية بها.
 القيام بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفرع مرن او علرى الجامعرة أمرام المحراكم ولردط الجهرات ذات
االختصاص القضائى ومتابعتها إلى أن تصدر األحكام الخاصة بها.
 دراسررة التحقيقررات اإلداريررة التررى تحررال مررن السررلطة المختصررة مررع العرراملين بالجامعررة فيمررا ينسررب إلرريهم مررن
مخالفات إدارية أو مالية وتقديم مذكرات بنتائجها ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات بعرد البرت فيهرا طبقرا
للقوانين واللوائح الخاصة بالتأديب.
 تمثيررل الجامعررة فررى أقسررام الشرررطة والنيابررة العامررة والنيابررة اإلداريررة وغيرهررا مررن الجهررات المعنيررة وتقررديم
البيانات والمستندات التى تطلبها من الجهات ومتابعة تصرفها.
 فحص شكاوط العاملين والتظلمات وتحليل مضمونها وإحالتها لجهة االختصاص البداء الرأط فيها.
 دراسة المذكرات عرن نتيجرة بحرث الشركاوط والتظلمرات وإبرداء الررأط القرانونى بنتيجرة البحرث ثرم التصررف
وفقا للوائح المعمول بها.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا حقوق من احدط الجامعات المصرية أو ما يعادله مع القيد أمام المحاكم االبتدائية
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف القانون
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )4-4-2اسـم الوظيفة :محـــــــــــــام ثالــــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون القانونية.
 يخررتص شرراغل هررذه الوظيفررة فررى المرافعررة فررى الرردعاوط والمنازعررات التررى ترفررع مررن او علررى الجامعررة أمررام
المحاكم .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من مدير اإلدارة المختصة.
 االشتراك فى إعداد الفتاوط واآلراء القانونية فيما يعرض من موضوعات وتبليغها للجهات المعنية بها.
 القيام بالمرافعة فى الدعاوط والمنازعات التى ترفرع مرن او علرى الجامعرة أمرام المحراكم ولردط الجهرات ذات
االختصاص القضائى ومتابعتها إلى أن تصدر األحكام الخاصة بها.
 دراسررة التحقيقررات اإلداريررة التررى تحررال مررن السررلطة المختصررة مررع العرراملين بالجامعررة فيمررا ينسررب إلرريهم مررن
مخالفات إدارية أو مالية وتقديم مذكرات بنتائجها ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات بعرد البرت فيهرا طبقرا
للقوانين واللوائح الخاصة بالتأديب.
 تمثيررل الجامعررة فررى أقسررام الشرررطة والنيابررة العامررة والنيابررة اإلداريررة وغيرهررا مررن الجهررات المعنيررة وتقررديم
البيانات والمستندات التى تطلبها هذه الجهات ومتابعة تصرفها.
 فحص شكاوط العاملين والتظلمات وتحليل مضمونها وإحالتها لجهة االختصاص إلبداء الرأط فيها.
 دراسة المذكرات عرن نتيجرة بحرث الشركاوط والتظلمرات وإبرداء الررأط القرانونى بنتيجرة البحرث ثرم التصررف
وفقا للوائح المعمول بها.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا حقوق من إحدط الجامعات المصرية أو ما يعادله مع القيد فى المحاكم االبتدائية.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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(  ) 5-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف الخدمات االجتماعية
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:مديـر عـــــام
الربـــط المــــالـــــى2304 /1440 :

(  )1-5-2اسـم الوظيفة  :كبير أخصائى رعاية شباب
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف العام للرئيا المختص.
 االشتراك مع رعاية شباب الجامعة فرى إعرداد البررامج والمشرروعات الترى تكفرل شرغل أوقرات الفرراغ لطرالب
الكلية واإلشراف على تنفيذها.
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم الوطن العربى.
 وضع وتنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 متابعة سير العمل بمراكم األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 إعداد مشروعات الخدمة العامة والمعسكرات والعمل على تنفيذها واإلشراف على حسن سير العمل بها.
 تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفنى بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا النشاط.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عالي دراسى مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص مناسب لنوع العمل.
 ليسانا أداب فى فرع التخصص أو بكالوريوس خدمة اجتماعية مع تدريب متخصص لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديــر عـــام
الربـــط المــــالـــــى2304 /1440 :

(  )2-5-2اسـم الوظيفة :كبير أخصائى رياضى
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باالدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال النشاط الرياضى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 العمل على بث الروح الرياضية بين الطالب والعمل على تشجيع مماولة الرياضة بينهم.
 تنظيم المباريات والمسابقات والبطوالت والمهرجانات الرياضية.
 متابعة تنظيم السجالت الخاصة بالتحكيم وتسجيل نتائج المباريات.
 العناية بقطاع البطولة من الطالب والعمل على رعايتهم صحيا وتتبعهم وتوفير الحوافم لهم.
 االشتراك فى متابعة وضع خطة تنفيذ برامج النشاط الرياضى للطالب.
 االشراف فى إنشاء وصيانة المنشآت الرياضية وتمويدهم باإلمكانيات وتقدير احتياجاتهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس في التربية الرياضية مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )3-5-2اسـم الوظيفة :مدير إدارة رعايـــة الشباب بالكليـــة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة على قمة إدارة رعاية الشباب بكليات جامعة كفر الشيخ.
 يخررتص شرراغل هررذه الوظيفررة باإلشررراف علررى وضررع وتنفيررذ كافررة أعمررال رعايررة الشررباب (اجتماعيررا وثقافيررا
ورياضيا).
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 يشرف شاغل الوظيفة على العاملين باإلدارة.
 اإلشراف على وضع خطة رعاية الشباب بالتنسيق مع اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.
 اإلشراف على إعداد مشروع خطة الموازنة باإلدارة.
 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب لتوثيق العالقات بينهم وبين أساتذتهم.
 اإلشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التى يعتمدها اتحاد طالب الجامعرة وتردعيمها باإلمكانيرات الماليرة
والبشرية الالزمة لمتابعة تنفيذها وتنسيق هذه البرامج مع الكليات.
 اإلشراف على وضع البرامج التى تهدف إلرى تنميرة الروعى القرومى والعربرى برين الطرالب وتعميرق المفراهيم
واألسا االشتراكية السليمة فى نفوسهم وتنظيم اإلفادة من نشاط الطالب فى وقت فراغهم.
 العمررل علررى توسرريع قائمررة الممارسررين بررين الطررالب لألنشررطة والهوايررات المتعررددة وتيسررير هررذه الممارسررات
بتوفير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية.
 اإلشراف على البحوث والدراسرات للتعررف علرى مشركالت الطرالب واقترراح المشرروعات والبررامج الالزمرة
للتغلب عليها وتنفيذ ما تقرر منها.
 اإلشراف علرى تنظريم وتنسريق اسرتخدام مركرم تجمعرات الطرالب مرن منشرآت ومالعرب ووضرع نظرام إدارتهرا
وصيانتها وتجهيمها بما يتم من أدوات ومهمات.
 اإلشراف على االتصال بإدارة الجامعة والكليات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهرل دراسررى عرالي مناسررب مررع تروافر خبرررة متخصصرة فررى مجررال العمرل واجتيرراز البررامج التدريبيررة التررى
تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

35

المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )4-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائى رعاية شباب أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام لمدير اإلدارة المختص.
 االشتراك فى رعاية شباب الجامعة فرى إعرداد البررامج والمشرروعات الترى تكفرل شرغل أوقرات الفرراغ لطرالب
الكلية واإلشراف على تنفيذها.
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم وطنهم والوطن العربى.
 وضع وتنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 متابعة سير العمل بمراكم األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 إعداد مشروعات الخدمة العامة والمعسكرات والعمل على تنفيذها واإلشراف على حسن سير العمل بها.
 تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفنى بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا النشاط.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص مناسب لنوع العمل.
 ليسانا أداب فى فرع التخصص أو بكالوريوس خدمة اجتماعية مع تدريب متخصص لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )5-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي رياضى أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بنشاط الخدمة الرياضية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال النشاط الرياضى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 العمل على بث الروح الرياضية بين الطالب والعمل على تشجيع مماولة الرياضة بينهم.
 تنظيم المباريات والمسابقات والبطوالت والمهرجانات الرياضية.
 متابعة تنظيم السجالت الخاصة بالتحكيم وتسجيل نتائج المباريات.
 العناية بقطاع البطولة من الطالب والعمل على رعايتهم صحيا وتتبعهم وتوفير الحوافم لهم.
 االشتراك فى متابعة وضع خطة تنفيذ برامج النشاط الرياضى للطالب.
 االشراف فى إنشاء وصيانة المنشآت الرياضية وتمويدهم باإلمكانيات وتقدير احتياجاتهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس في التربية الرياضية مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )6-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي نشاط اجتماعى أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام لمدير اإلدارة المختص.
 االشتراك فى رعاية الشباب بالجامعة فى إعداد البرامج والمشروعات التى تكفل شرغل أوقرات الفرراغ لطرالب
الكلية واإلشراف على تنفيذها.
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم وطنهم والوطن العربى.
 وضع وتنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 متابعة سير العمل بمراكم األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 إعداد مشروعات الخدمة العامة والمعسكرات والعمل على تنفيذها واإلشراف على حسن سير العمل بها.
 تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفنى بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا النشاط.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا آداب فى فرع التخصص أو بكالوريوس خدمة اجتماعية مع تدريب متخصص مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى ظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )7-5-2اسـم الوظيفة :اخصائى إسكان أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال اسكان الطالب والطالبات بالمدن الجامعية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام المدن الجامعية.
 اإلشراف على إسكان الطلبة والطالبات ورعايتهم اجتماعيا وحل مشاكلهم وتهيئة الجو المناسب لهم.
 االشتراك فى وضع خطة وميمانية اإلدارة والخدمات الطالبية.
 االشتراك فى تنفيذ قبول طلبات اإلقامة بالمدن الجامعية سواء للطلبة أو الطالبات طبقا للتعليمات.
 متابعة حل مشاكل الطلبة والطالبات الخاصة باإلقامة بالمدن.
 االشتراك فى تنظيم وتنسيق أعمال الصيانة للمبانى واألثاث واألجهمة داخل المدن.
 المساهمة فى تنفيذ إعداد سجالت للطالب والطالبات لتدوين القيد وسداد الرسوم ومدد الغياب.
 اإلشراف الفنى واإلدارط على العاملين بالمدن الجامعية.
 المساهمة فى اإلشراف على الحفالت العامة التى تقيمها المدينة الجامعية.
 اإلشراف على تطبيق الئحة اإلقامة بالمدن الجامعية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )8-5-2اسـم الوظيفة :رئيا قسم رعايـــة الشباب بالكليـــة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة على قمة قسم رعاية الشباب بكليات جامعة كفر الشيخ.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات واألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية وفى مجال
اإلسكان الطالبى.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 يشرف شاغل هذه الوظيفة على قسم رعاية الشباب بالكلية.
 االشتراك فى إعداد مشروع خطة الميمانية بالقسم.
 بث الروح الجامعية السليمة بين الطالب وتوثيق العالقات بينهم وبين أساتذتهم.
 تنفيررذ البرررامج والمشررروعات التررى يعتمرردها اتحرراد طررالب الجامعررة وترردعيمها باإلمكانيررات الماديررة والبشرررية
الالزمة ومتابعة تنفيذها وتنسيق هذه البرامج مع الكليات.
 تنمية الوعى القومى العربى بين الطالب وتعميق المفاهيم وأسا الديموقراطية السليمة فى نفوسهم وتنظيم
اإلفادة من نشاط الطالب فى وقت فراغهم.
 العمررل علررى توسرريع قاعرردة الممارسررين بررين الطررالب لألنشررطة والهوايررات المتعررددة وتيسررير هررذه الممارسررات
بتوفير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية.
 إجراء البحوث والدراسات للتعررف علرى مشركالت الشرباب واقترراح المشرروعات والبررامج الالزمرة للتغلرب
عليها وتنفيذ ما تقرر منها.
 اإلشراف على البحوث والدراسرات للتعررف علرى مشركالت الطرالب واقترراح المشرروعات والبررامج الالزمرة
للتغلب عليها وتنفيذ ما تقرر منها.
 تنظرريم وتنسرريق اسررتخدام مركررم تجمعررات الطررالب مررن منشررآت ومالعررب ووضررع نظررام إدارتهررا وصرريانتها
وتجهيمها ربما يتم من أدوات ومهمات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )9-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي رعاية شباب ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للرعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال في مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام لمدير اإلدارة المختص.
 االشتراك مع رعاية شباب الجامعة فرى إعرداد البررامج والمشرروعات الترى تكفرل شرغل أوقرات الفرراغ لطرالب
الكلية واإلشراف على تنفيذها .
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم وطنهم والوطن العربى.
 وضع وتنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 متابعة سير العمل بمراكم االنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 إعداد مشروعات الخدمة العامة والمعسكرات والعمل على تنفيذها واإلشراف على حسن سير العمل بها.
 تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفنى بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا النشاط.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالى مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص مناسب لنوع العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )10-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي رياضى ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بنشاط الخدمة الرياضية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال النشاط الرياضى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 العمل على بث الروح الرياضية بين الطالب والعمل على تشجيع مماولة الرياضة بينهم .
 تنظيم المباريات والمسابقات والبطوالت والمهرجانات الرياضية.
اإلشراف على تنظيم السجالت الخاصة بالتحكيم الرياضى للطالب.
ِ 
 االشتراك فى وضع خطة تنفيذ برامج النشاط الرياضى للطالب.
 اإلشراف على إنشاء وصيانة المنشآت الرياضية وتمويدها باإلمكانيات وتقدير احتياجاتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس في التربية الرياضية مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )11-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي نشاط اجتماعى ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب بإدارة الجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال في مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام لمدير اإلدارة المختص.
 االشتراك مع رعاية شباب الجامعة فرى إعرداد البررامج والمشرروعات الترى تكفرل شرغل أوقرات الفرراغ لطرالب
الكلية واإلشراف على تنفيذها .
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم وطنهم والوطن العربى.
 وضع وتنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 متابعة سير العمل بمراكم األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 إعداد مشروعات الخدمة العامة والمعسكرات والعمل على تنفيذها واإلشراف على حسن سير العمل بها.
 تنظيم إقامة المعارض الخاصة بالنشاط الفنى بالكلية والعمل على تشجيع ممارسة هذا النشاط.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالى مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص مناسب لنوع العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )12-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي إسكان ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة المدن الجامعية للطلبة والطالبات.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على إسكان الطالب والطالبات بالمدن الجامعية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام لمدير اإلدارة المختص.
 اإلشراف على إسكان الطالبات والطلبة ورعايتهم اجتماعيا وحل مشاكلهم وتهيئة الجو المناسب لهم.
 تطبيق الئحة اإلقامة بالمدن الجامعية.
 مراقبة سداد رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية.
 اإلشراف على إعداد سجالت الطالب والطالبات تدون بها بيانات القيد وسداد الرسوم ومدد الغياب.
 متابعة أعمال الصيانة للمبانى واألثاث واألدوات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )13-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي رعاية شباب ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بنشاط رعاية الشباب بإدارة الجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال في مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام للرئيا المختص.
 تنفيذ البرامج والمشروعات التى تكفل شغل أوقات فراغ الطالب .
 تنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم وطنهم والوطن العربى.
 متابعة سير العمل بمراكم االنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 اإلشراف على مشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل والعمل على حسن سير العمل بها.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب لنوع العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )14-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي رياضى ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بنشاط الخدمة الرياضية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال النشاط الرياضى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 تنظيم المباريات والمسابقات والبطوالت والمهرجانات الرياضية.
 تنظيم السجالت الخاصة بالتحكيم وتسجيل نتائج المباريات.
 العناية بقطاع البطولة من الطالب والعمل على رعايتهم صحيا وتتبعهم وتوفير الحوافم لهم.
 اإلشتراك فى وضع خطة تنفيذ برامج النشاط الرياضى للطالب.
 اإلشراف على إنشاء وصيانة المنشآت الرياضية وتمويدهم باإلمكانيات وتقدير احتياجاتهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس تربية رياضية.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )15-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي نشاط اجتماعى ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بنشاط رعاية الشباب بإدارة الجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال في مجال الخدمات االجتماعية والثقافية للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام للرئيا المختص.
 تنفيذ البرامج والمشروعات التى تكفل شغل أوقات فراغ الطالب .
 تنفيذ برامج رعاية الطالب الوافدين بالتعاون مع الجهات المختصة بذلك.
 تنظيم الرحالت الثقافية واالجتماعية التى تعاون على تعريف الطالب بمعالم الوطن العربى.
 متابعة سير العمل بمراكم األنشطة الرياضية والفنية واالجتماعية التى تقيمها الجامعة بالكلية.
 اإلشراف على مشروعات الخدمة العامة ومعسكرات العمل والعمل على حسن سير العمل بها.
 القيررام ببحررث حرراالت الطررالب المتقرردمين للحصررول علررى مسرراعدات والعمررل علررى تيسررير حصررول الطلبررة علررى
احتياجاتهم الدراسية والمعيشية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالي مناسب لنوع العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات االجتماعية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )16-5-2اسـم الوظيفة  :أخصائي إسكان ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة المدن الجامعية للطلبة والطالبات.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على إسكان الطالب والطالبات بالمدن الجامعية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 اإلشراف على إسكان الطلبة والطالبات ورعايتهم اجتماعيا وحل مشاكلهم.
 مراقبة سداد رسوم اإلقامة بالمدن الجامعية.
 اإلشراف على إعداد سجالت للطالب والطالبات تدون بها بيانات القيد وسداد الرسوم ومدد الغياب.
 متابعة أعمال الصيانة للمبانى واألثاث واألدوات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عالى مناسب لنوع العمل.
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(  ) 6-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف التعليم

49

المجموعة النوعية :لوظائف التعليــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة:مديــر عـام
الربـــط المــــالـــــى2304 /1440 :

(  )1-6-2اسـم الوظيفة  :كبير أخصائيين شئون تعليـــم
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لشئون التعليم باإلدارة العامة وكليات الجامعة.
 تخرتص هرذه الوظيفررة برأداء األعمرال ذات المسررتوط الردقيق المتعلقررة بحراالت العمرل المختلفررة الترى تمارسررها
اإلدارة العامة لشئون التعليم  ..وإجراء الدراسات التى من شأنها تطوير أداء العمل بذلك القطاع.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 االشتراك فى إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بمجاالت العمرل المختلفرة الترى تمارسرها اإلدارة العامرة لشرئون
التعليم.
 دراسة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح الخاصرة بسياسرة التعلريم فرى مجرال شرئون التعلريم والطرالب
بهدف االسهام فى تطويرها بما يتالئم مع سياسة التطوير التى تعيشها الدولة عامة والجامعة خاصة.
 دراسة اقتراحات الكليات فى سياسات التعليم وتنظيم عرضها على مجلا شئون التعليم والطالب.
 إعررداد مشررروعات القرررارات والتوصرريات المنظمررة ألداء العمليررة التعليميررة بعررد االعتمرراد مررن مجلررا شررئون
التعليم ومجلا الجامعة وارسالها إلى الكليات للعمل بمقتضاها.
 متابعررة تنفيررذ القرررارات المنظمررة ألداء النشرراط التعليمررى بهرردف تطويرهررا بمررا يسرراهم فررى االرتقرراء بمسررتوط
العمل.
 تطوير نظم العمل الخاصة بإجراءات منح األلقاب والدرجات العلمية وإعداد المذكرات الخاصة بها.
 توجيه وتدريب األخصائيين فى الدرجات األدنى بمجاالت العمل المختلفة فى شئون التعليم والطالب.
 القيام بالدراسات الخاصة بتبسيط اإلجراءات التى تهدف إلى تطروير العمرل بمجراالت شرئون التعلريم والطرالب
وإعداد األدلة الخاصة بها.
 إعداد المذكرات الخاصة بمجلا شئون التعليم ومجلا الجامعة.
 االشتراك فى لجان مراجعة النتائج.
 القيام بدراسة الشكاوط والمناقضات التى ترد بشأن النشاط المنوط باألجهمة التعليمية وتدوينها.
 االسهام فى الدراسات الخاصة بتطوير نظم القبول بمرحلة الدراسات العليا (الدبلوم /الماجستير /الدكتوراه).
 إجراء الدراسات التى من شرأنها تطروير نظرام تحريرر الشرهادات الخاصرة بمرحلرة الليسرانا والبكرالوريوس
والدراسات العليا.
 تجهيم الدراسات التى من شأنها تطوير نظام العمل فى مجال المنح واإلشراف المشترك.
 االشتراك فى اللجان الفنية المنظمة والمعدة للمؤتمرات التى تنظمها الجامعة فى مجاالت التعلريم والدراسرات
العليا.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهررل عررال مناسررب مررع ترروافر خبرررة متخصصررة فررى مجررال العمررل واجتيرراز البرررامج التدريبيررة التررى تتيحهررا
الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 قدرة فائقة فى إعداد الدراسات والبحوث والقيام باألعمال التخصصية ذات المستوط الرفيع.
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المجموعة النوعية :لوظـائف التعليـــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :
(  )2-6-2اسـم الوظيفة  :مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافيه بالكليه
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة على قمة إدارة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالمعاونة فى رسم سياسة الكلية فى مجرال الدراسرات العليرا والبحروث والعالقرات
الثقافية ووضع البرامج لتنفيذها واإلشراف على تحقيق ذلك.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 يشرف إشرافا مباشرا على العاملين باإلدارة.
 اإلشراف على اإلجراءات الالزمة لالحتفراظ بمعلومرات متكاملرة عرن بررامج وأسراليب ونظرم الدراسرات العليرا
والبحوث والعالقات الثقافية.
 تلقى عمليات الدراسات العليا واتخاذ إجراءات القيد والتسجيل وإبالغ أسماء المنقولين للجامعة.
 متابعة إمساك وحفد سجالت بأسماء طالب الدراسات العليا بحيث تسجل جميع البيانات الخاصة بكل طالب.
 تنظيم تطبيق إجراءات تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه لطالب الدراسات العليا.
 اإلشراف على إعداد سجل ثانوط بأسماء المسجلين لرسائل الماجستير والدكتوراة.
 متابعة استخراج البطاقات الخاصة بطلبة الدراسات العليا وإعداد سجل الحاصلين على الدرجات العلمية.
 اإلشررراف علررى وضررع إجررراءات امتحانررات طررالب الدراسررات العليررا فررى المقررررات الدراسررية المختلفررة وإبررالغ
نتائج االمتحانات.
 اإلشراف على تنظيم سجالت الجوائم والمنح والمكافآت.
 متابعة تلقى القرارات والمنشورات الخاصة بالدراسات العليا ونشرها.
 تنظيم اتخاذ إجراءات اعتماد الشهادات التى يطلبهرا خريجري أقسرام الدراسرات وطالبهرا لتقرديمها إلرى جهرات
خارجية.
 متابعة تنظيم عمليات البحوث وتلقى طلبرات البحروث الخارجيرة عرن األقسرام المختلفرة وعرن جهرات البحروث
بإدارة الجامعة.
 اإلشراف على إعداد مشروع ميمانية مكافآت رسائل الماجستير والدكتوراه ومكافآت البحوث الفائمة وإعداد
المذكرات الخاصة بمنح هذه المكافآت.
 إبداء الرأط فى مشروعات االتفاقرات الثقافيرة فيمرا يخرص الكليرات واتخراذ اإلجرراءات الخاصرة بتنفيرذ البنرود
التى تخص الكليات بعد إقراراها.
 إعداد حصر شرامل لجميرع أنرواع األجهرمة العلميرة بالكليرات وإمسراك بطاقرات شراملة لبيران كرل جهراز وتلقرى
مقترحات األقسام بشأن تدعيم المعامل باألجهمة العلمية.
 اإلشراف على االتصال بإدارات الجامعة وكلياتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تربوط عال أو مؤهل دراسى عال مناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل
 اجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التعليم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )3-6-2اسـم الوظيفة  :مدير إدارة شئون التعليم بكلية
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة على قمة إدارة شئون التعليم.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على تحقيق السياسة العامة للكلية فى مجال التعليم وإعداد البرامج
الالزمة لتنفيذها.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
 يشرف شاغل هذه الوظيفة على العاملين باإلدارة.
 االشتراك مع المسئولين فى الكلية فى رسم السياسة العامة للجامعة وإعداد الخطط والبرامج لوضع هذه
السياسة موضع التنفيذ ومتابعة تنفيذها.
 اإلشراف على كافة األعمال واإلجراءات المتصلة بشئون نظم الدراسة والقيد والتسجيل واالمتحانات
والدرجات وجوائم التفوق لطالب مرحلة البكالوريوس والليسانا.
 اإلشراف على تنظيم اإلجراءات الخاصة بتسهيل تقديم الخدمات الخاصة بالخريجين.
 اإلشراف على االتصال بإدارات الجامعة والكليات.
 إعداد التقارير الدورية السنوية عن نشاط شئون التعليم بالكلية.
 القيام بما يسند إلية من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تربوط عال او مؤهل عال مناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل واجتياز البرامج
التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التعليـــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )4-6-2اسـم الوظيفة  :أخصائى شئون طالب أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارات العامة (لشئون التعليم والدراسات العليا والبحوث والعالقات العلمية والثقافية).
 يختص شاغلها بمباشرة األعمال التخصصية الهامة فى مجال عمله وبحث الموضوعات الخاصة بشئون
الطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام من المدير العام المختص.
 تولى إعداد المذكرات والقرارات والمكاتبات الخاصة بشئون التعليم والدراسات العليا والعالقات العلمية
والثقافية.
 االشتراك فى تنفيذ اللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 متابعة اجراء البحوث والدراسات المتصلة بتنظيم القيد والدراسة واالمتحانات بالجامعة.
 القيام بالمراجعة الدورية للسجالت والبيانات الخاصة بالطالب.
 بحث المشاكل الخاصة بشئون التعليم ودراستها واقتراح الحلول المالئمة لها.
 دراسة النظم المحلية والعالمية المتعلقة بمجال عمله والعمل على االستفادة منها وتطبيقها محليا.
 تولى تصميم النماذج واالستمارات الخاصة بقبول الطالب وإجراءات قيدهم وتحويلهم.
 مراجعة القوائم والبيانات الخاصة بالطالب للتأكد من صحة المعلومات الواردة بها.
 متابعة بحث الموضوعات الخاصة بقبول الطالب ونقل وإعادة القيد والتحويل واتخاذ إجراءات عرضها.
 متابعة بحث موضوعات إعفاء الطالب من بعض المقرارات الدراسية أو تكليفهم بدراسة أو امتحان فى
بعض مقررات أخرط.
 متابعة الموضوعات الخاصة بمنح الفرص االستثنائية للتقدم لالمتحان من الخارج.
 مراجعة الشهادات والبيانات التى يطلبها الخريجون من واقع السجالت والتأكد من سالمتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تربوط عال مناسب أو مؤهل دراسى عالي مناسب مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب
متخصص فى مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظـائف التعليــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )5-6-2اسـم الوظيفة  :أخصائى شئون طالب ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة فى نشاط شئون التعليم باإلدارات العامة لشئون التعليم والدراسات العليا والعالقات
العلمية والثقافية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة ببحث الموضوعات الخاصة بشئون الطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى تنفيذ اللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 بحث الموضوعات الخاصة بقبول الطالب ونقل وإعادة القيد والتحويل واتخاذ إجراءات عرضها.
 بحث موضوعات إعفاء الطالب من بعض المقررات الدراسية أو تكليفهم بدراسة أو امتحان فى بعض
مقررات أخرط.
 بحث الموضوعات الخاصة بمنح الفرص االستثنائية للتقدم لالمتحان من الخارج.
 إعداد المذكرات الخاصة بالموضوعات التى تطلبها السلطات المختصة والتى تتطلب رأط الكلية فيها.
 االشتراك فى اإلعداد لإلمتحانات وإعداد النتائج لها.
 مراجعة الشهادات والبيانات التى يطلبها الخريجون من واقع السجالت والتأكد من سالمتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تربوط عال مناسب أو مؤهل دراسى عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب
متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التعليـــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )6-6-2اسـم الوظيفة  :أخصائى شئون طالب ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة فى نشاط شئون التعليم بإدارة شئون التعليم والدراسات العليا والبحوث والعالقات
العلمية والثقافية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بممارسة أعمال شئون التعليم.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بتنفيذ اللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 القيام ببحث الموضوعات الخاصة بالطالب من نقل وإعادة القيد والتحويل.
 القيام ببحث موضوعات إعفاء الطالب من بعض المقررات الدراسية أو تكليفهم بدراسة وامتحان فى
بعض مقررات أخرط.
 القيام باإلعداد لإلمتحانات واعداد النتائج لها.
 االشتراك فى مراجعة الشهادات والبيانات التى يطلبها الطالب والخريجين من واقع السجالت والتأكد من
سالمتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تربوط عال مناسب أو مؤهل دراسى عال مناسب لمجال العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف التعليـــم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )7-6-2اسـم الوظيفة  :أخصائي أنشطة ثقافية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارات شئون التعليم والدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بممارسة أنشطة فى العالقات الثقافية بإدارة الجامعة والكليات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف للرئيا المختص.


القيام بتنفيذ اللوائح والقوانين التى تحكم العمل.

 القيام بمتابعة اإلجراءات المتعلقة باالتفاقيات الثقافية واألجازات الدراسية.
 القيام بمتابعة استقدام ودعوة األساتذة والخبراء للتدريا واإلشراف على البحوث الثقافية وإلقاء
المحاضرات وعقد الندوات.
 القيام بمتابعة اإلجراءات التنفيذية الخاصة بالترشيح لحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية.
 القيام بمتابعة اإلجراءت الخاصة باإلعارات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل تربوي عال مناسب لنوع العمل.

56

(  ) 7-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف التغذية والتدبير المنملى
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المجموعة النوعية :لوظائف التغذية والتدبير المنملى
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مدير عـــــام
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )1-7-2اسـم الوظيفة  :كبير اخصائيين تغذية وتدبير منملي
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف إدارة التغذية باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بوضع برامج تفصيلية إلنجاز األعمال المتعلقة بشئون التغذية بالمدن الجامعية
واإلشراف على تنفيذها.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير عام المدن الجامعية.
 يشرف شاغل الوظيفة على العاملين باإلدارة.
 إعداد وتخطيط نظم مقررات الوجبات الغذائية كما ونوعا والسياسة العامة لتغذية الطالب.
 وضع كراسة شروط األغذية من جميع النواحى والمواصفات الغذائية.
 اإلشراف على أعمال التغذية بالمطاعم ومتابعة سير العمل بها.
 االشتراك فى أعمال المناقصات والممارسات الخاصة بأعمال التغذية.
 إعداد ميمانية التغذية.
 االشتراك فى اللجان التى ينتدب لعضويتها.
 وضع معايير وتحديد أسلوب التفتيش الفنى على جميع مطاعم المدن.
 تحديد مفردات الوجبات الغذائية كما ونوعاً.
 اإلشراف على إعداد وتجهيم مخازن التغذيـة بالمدن الجامعية ومراقبـة توافر الشـروط الصحية بها.
 متابعة إتمام اإلصالحات والترميمات الالزمة ألبنية المطاعم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تخصصى عالى مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية ال تقل عن  6سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة فى مجال العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف التغذية والتدبير المنملى
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-7-2اسـم الوظيفة  :أخصائى تغذية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التغذية باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باألعمال المتعلقة بنشاط التغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 االشتراك فى لجان البت فى المناقصات الخاصة بالتغذية ومراجعة شروط التوريد.
 متابعة تنفيذ قوائم وجبات الطعام وإعداد التقارير الخاصة بالمخالفات التي قد تحدث.
 متابعة عملية توزيع الوجبات فى مواعيدها وطرق إعدادها.
 ترررولى نظافرررة المطررراعم والمطرررابخ واألوانرررى المسرررتعملة وأعمرررال الطهرررى وتقريرررر مررردط صرررالحية األوانرررى
المستخدمة للطهى.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسرب مرع تروافر خبررة متخصصرة فرى مجرال العمرل مرع اجتيراز البررامج التدريبيرة الترى تتيحهرا
الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التغذية والتدبير المنملى
الدرجــــــــــــــــــة :الثانيـــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 3-7-2اسـم الوظيفة  :أخصائى تغذية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التغذية باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باألعمال المتعلقة بنشاط التغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 االشتراك فى اللجان الخاصة بالتغذية من مناقصات وممارسات لجان فحص واستالم األغذية.
 التأكد من تنفيذ شروط التعاقد.
 اقتراح مفردات الوجبات الغذائية كما ونوعا.
 متابعة إعداد الوجبات الغذائية.
 التأكد من النواحى الفنية فى إعداد التغذية.
 إعداد كافة التقارير الدورية والسنوية عن نشاط التغذية ورفعه إلى المسئولين المختصين.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التغذية والتدبير المنملى
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 4-7-2اسـم الوظيفة  :أخصائى تغذية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التغذية باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال التغذية والتأكد من توافر الشروط المطلوبة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لمدير اإلدارة المختص.
 االشتراك فى اللجان الخاصة بالتغذية من مناقصات وممارسات لجان فحص واستالم األغذية.
 التأكد من تنفيذ شروط التعاقد.
 التأكد من نظافة المطبخ والمطعم وتقرير مدط صالحية األدوات المستخدمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب.
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(  ) 8-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائـــــف الفنـــــون
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنـــــون
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 1-8-2اسـم الوظيفـة :أخصائى فنون اول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باإلشراف على النشاط الفنى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام رعاية الشباب.
 اإلشراف على نشر الثقافة برين الطرالب مرن خرالل المحاضررات والنردوات لتنميرة الشرباب باالتجاهرات الفنيرة
الحديثة وتنمية تذوقهم الفنى.
 اإلشراف على تنظريم فررق لمختلرف األنشرطة الفنيرة وتروفير اإلمكانيرات واألدوات الالزمرة لمماولرة نشراطهم
واختيار المدربين المناسبين لهذه الفرق.
 اإلشراف على تنظيم الحفالت والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط الفنى للطالب.
 اإلشراف على تنظيم المسابقات الفنية فى األنشطة المتنوعة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها
الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنـــــون
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 2-8-2اسـم الوظيفـة :أخصائى فنون ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على النشاط الفنى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لمدير اإلدارة.
 تشررجيع ونشررر الثقافررة بررين الطررالب خررالل المحاضرررات والنرردوات لتنميررة الشررباب باالتجاهررات الفنيررة الحديثررة
وتنمية تذوقهم الفنى.
 تنظيم فرق لمختلف األنشطة الفنية وتوفير اإلمكانيات واألدوات الالزمة لممارسة نشاطهم واختيار المدربين
المناسبين لهذه الفرق.
 تنظيم الحفالت والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط الفنى للطالب.
 تنظيم المسابقات الفنية فى األنشطة المتنوعة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنــــــون
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 3-8-2اسـم الوظيفـة :أخصائى فنون ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لرعاية الشباب.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال النشاط الفنى للطالب.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تشجيع ونشر الثقافة بين الطالب من خرالل تنظريم المحاضررات والنردوات لتنميرة الشرباب باالتجاهرات الفنيرة
الحديثة وتنمية تذوقهم الفنى.
 تنظيم فرق لمختلف األنشطة الفنية وتوفير اإلمكانيات واألدوات الالزمة لرعايرة نشراطهم واختيرار المردربين
المناسبين لهذه الفرق.
 تنظيم الحفالت والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط الفنى للطالب.
 تنظيم المسابقات الفنية فى األنشطة المتنوعة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل.
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(  ) 9-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف اإلعــــــالم
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المجموعة النوعية :لوظائف اإلعـالم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مدير عـــــــــــام
الربـــط المــــالـــــى2304 /1440 :

(  ) 1-9-2اسـم الوظيفة :كبير أخصائيين عــالقات عامة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة العالقات العامة واإلعالم.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشتراك فى أعمال العالقات العامة واإلعالم.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام لمدير إدارة العالقات العامة واإلعالم.
 االشتراك فى إعداد البرامج الخاصة بتدعيم العالقات بين العاملين بالجامعة.
 االشتراك فى متابعة تنفيذ برنامج تدعيم العالقات.
 متابعة تنظيم وإعداد مشاركة الجامعة فى المناسبات القومية والدولية.
 االشتراك فى أعمال اإلعالم بوجه عام.
 االشتراك فى إعداد وتنفيذ المؤتمرات والندوات التى تعقد بالجامعة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز التدريب الالزم لشغل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :لوظائف اإلعــــالم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-9-2اسـم الوظيفة  :أخصائى عالقات عامة أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة العالقات العامة واإلعالم.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال العالقات العامة واإلعالم ومتابعة تنفيذها وضمان أدائها على أحسرن مسرتوط
بما يحقق األهداف المرجوة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لمدير اإلدارة المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 االشتراك فى القيام بالنشاط اإلعالمى وتنظيم المؤتمرات الصحفية ومتابعة ما ينشرر أو يرذاع أو يعررض عرن
طريق وسائل اإلعالم المختلفرة وإعرداد الررد علرى مرا يلرمم عليره وتمويردها بالمعلومرات طبقرا ً للسياسرة الترى
ترسمها الجامعة.
 تجميع المعلومات عرن أوجره نشراط الجامعرة المختلفرة وتردعيم الصرالت برين الجامعرة والهيئرات الثقافيرة فرى
الداخل والخارج والتعرف على أوجه نشاطها.
 اإلشتراك فى إعداد البيانات الخاصة بالنشرات والتقارير التى تختص اإلدارة بإعدادها.
 االشتراك فى إعداد وتنظيم المواسم الثقافية واالحتفاالت التى تقوم بها الجامعة.
 االشتراك فى استقبال الوفود والموار وتنفيذ برامج زياراتهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

68

المجموعة النوعية :لوظائف اإلعــــالم
الدرجـــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 3-9-2اسـم الوظيفة  :أخصائى عالقات عامة ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة العالقات العامة واإلعالم.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال العالقات العامة واإلعالم.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف العام لرئيا القسم المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 االشتراك فى القيام بالنشاط اإلعالمى وتنظيم المؤتمرات الصحفية ومتابعة مرا ينشرر أو يرذاع أو يعررض فرى
طريق وسائل اإلعالم المختلفرة وإعرداد الررد علرى مرا يلرمم عليره وتمويردها بالمعلومرات طبقرا ً للسياسرة الترى
ترسمها الجامعة.
 تجميع المعلومات عرن أوجره نشراط الجامعرة المختلفرة وتردعيم الصرالت برين الجامعرة والهيئرات الثقافيرة فرى
الداخل والخارج والتعرف على أوجه نشاطها.
 اإلشتراك فى إعداد البيانات الخاصة بالنشرات والتقارير التى تختص اإلدارة بإعدادها.
 االشتراك فى إعداد وتنظيم المواسم الثقافية واالحتفاالت التى تقوم بها الجامعة.
 االشتراك فى استقبال الوفود والموار وتنفيذ برامج زياراتهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف اإلعـــــالم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 4-9-2اسـم الوظيفة  :أخصائى عالقات عامة ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة العالقات العامة واإلعالم.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال العالقات العامة واإلعالم.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر لمدير العالقات العامة.
 المشاركة فى مراجعة المشروعات والبرامج اإلعالمية التى تمعم الجامعة تنفيذها بجهرات اإلعرالم المختلفرة
ومتابعة تنفيذها بعد االعتماد.
 المشاركة فى إعداد المادة اإلعالمية تمهيدا العتمادها ونشرها.
 االشتراك فى اللجان الفنية التى تعقد للربط بين أعمال اإلعالم المختلفة.
 المشرراركة فررى حضررور النرردوات والمررؤتمرات العلميررة واإلعالميررة فررى المجرراالت التررى تهررم الجامعررة وتنفيررذ
توصياتها بعد اعتمادها.
 اإلشراف على تنفيذ البرامج الثقافية للعاملين بالجامعة بعد اعتمادها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى عال مناسب لنوع العمل.
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(  ) 10-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف العلـــــــــــوم
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المجموعة النوعية :لوظائف العلـــــوم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :االولــــــي
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 1-10-2اسـم الوظيفة  :أخصائى معمل أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بمعامل كليات جامعة كفر الشيخ.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال المعامل المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من رئيا المعمل.
 القيام بأعمال الفحوص والتحاليل والتجارب المعملية.
 إعداد عينات الفحص واتخاذ إجراءات تحليلها.
 القيام بتحضير األصباغ والمحاليل الكيماوية الخاصة باألبحاث.
 إعداد المعامل للقيام بالتجارب والبحوث التى يتوالها أعضاء هيئة التدريا.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريا فى القيام بالتجارب والفحوص.
 إمداد المعمل بما يلمم من أجهمة وأدوات ومحاليل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس علوم أو ما يعادله.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة بالدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف العلـــــوم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 2-10-2اسـم الوظيفة  :أخصائى معمل ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بمعامل كليات جامعة كفر الشيخ.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال المعامل المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من رئيا المعمل.
 القيام بأعمال الفحوص والتحاليل والتجارب المعملية.
 إعداد عينات الفحص واتخاذ إجراءات تحليلها.
 القيام بتحضير األصباغ والمحاليل الكيماوية الخاصة باألبحاث.
 إعداد المعامل للقيام بالتجارب والبحوث التى يتوالها أعضاء هيئة التدريا.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريا فى القيام بالتجارب والفحوص.
 إمداد المعمل بما يلمم من أجهمة وأدوات ومحاليل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس علوم أو ما يعادله.
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المجموعة النوعية :لوظائف العلـــــوم
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 3-10-2اسـم الوظيفة  :أخصائى معمل ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بمعامل كليات جامعة كفر الشيخ.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال المعامل المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من رئيا المعمل.
 القيام بأعمال الفحوص والتحاليل والتجارب المعملية.
 إعداد عينات الفحص واتخاذ إجراءات تحليلها.
 القيام بتحضير األصباغ والمحاليل الكيماوية الخاصة باألبحاث.
 إعداد المعامل للقيام بالتجارب والبحوث التى يتوالها أعضاء هيئة التدريا.
 مساعدة أعضاء هيئة التدريا فى القيام بالتجارب والفحوص.
 إمداد المعمل بما يلمم من أجهمة وأدوات ومحاليل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 بكالوريوس علوم أو ما يعادله.
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(  ) 11 -2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف التنمية اإلدارية
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديـر عـــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  ) 1-11-2اسـم الوظيفة  :كبير أخصائى شئون إدارية
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باالدارة العامة للشئون االدارية بالجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بمتابعة إعداد الدراسات المتعلقة بكافة الشرئون اإلداريرة ومباشررة القيرام بإعرداد
المذكرات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف العام للرئيا المختص.
 يتابع إعداد المذكرات ومباشرة اإلجراءات الخاصة باألعمال المكلف بها.
 يتابع تصنيف وحفد المستندات فى أماكن الحفرد المخصصرة لهرا واسرتخراجها عنرد طلبهرا واتخراذ إجرراءات
إعداد األوراق والمستندات التى انقضت المدة القانونية لإلحتفاظ بها طبقا للتعليمات المقررة فى هذا الشأن.
 يتابع القيد فى السجالت المعدة باإلدارة الموجود بها وذلك طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
 يقوم شاغل الوظيفة بإجراء بعض االتصاالت بالمسئولين داخل وخارج الجهة لتبادل المعلومات لتيسير أداء
العمل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة فى نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-11-2اسـم الوظيفة :أخصائى شئون إدارية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بالجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بمتابعة إعداد الدراسات المتعلقة بكافة الشرئون اإلداريرة ومباشررة القيرام بإعرداد
المذكرات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمرل شرراغل الوظيفررة تحررت اإلشررراف العررام للرررئيا المخررتص الررذي يراجررع أعمالرره مراجعررة إجماليررة بهرردف
التحقق من تمشيها مع خطط العمل وبرامجه وأصوله الفنية.
 يتابع إعداد المذكرات ومباشرة اإلجراءات الخاصة باألعمال المكلف بها.
 يتابع تصنيف وحفد المستندات في أماكن الحفد المخصصرة لهرا واسرتخراجها عنرد طلبهرا واتخراذ إجرراءات
إعداد األوراق والمستندات التي انقضت المدة القانونية لالحتفاظ بها طبقا للتعليمات المقررة في هذا الشأن.
 يتابع القيد في السجالت المعدة باإلدارة الموجود بها وذلك طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
 يقوم شاغل الوظيفة بإجراء بعض االتصاالت بالمسئولين داخل وخارج الجهة لتبادل المعلومات لتيسير أداء
العمل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عمل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 3-11-2اسـم الوظيفـة :أخصائى شئون عاملين أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة شئون التوظف (كادر عام) باإلدارة العامة لشئون العاملين وكليات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة ببحث الموضوعات الخاصة بشئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم العمل.
 متابعة المذكرات ومراجعة المكاتبات والتوقيع عليها.
 مراجعة التسويات المالية والقرارات الصادرة بشأنها.
 االشتراك في القيام باإلجراءات الخاصة بالتعيين في الوظائف الخالية من حيرث اإلعرالن عنهرا وتلقرى طلبرات
التعيين وفرزها والتوقيع عليها بعد اتخاذ إجراءات الترشيح واستكمال المستندات الخاصرة بشرغلها ومتابعرة
السجالت المختلفة والتأكد من صحة بياناتها واستيفائها.
 االشتراك في إعداد البيانات الخاصة بالباب األول من الميمانية.
 مراجعة إعداد األوامر التنفيذية واتخاذ إجراءات إبالغها ومتابعة تنفيذها.
 التأكد من مراجعة الكشوف لجميع المستحقات والمطالبات واالستمارات الخاصة بها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دارسي عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها
الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 4-11-2اسـم الوظيفـة :باحــث خدمــة مواطنـين أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة مكتب خدمة المواطنين بالجامعة وكلياتها

.

 يختص شاغل الوظيفة ببحث شكاوط المواطنين وخدمات االستعالمات المطلوبة للجمهور.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المباشر.
 تبويب البيانات الخاصة بتوزيع األعمال الخاصة بالخدمات ومواقع األقسام والعاملين القائمين بها.
 متابعة أعمال التابعين له بالقسم وتوزيع العمل فيما بينهم.
 متابعة تلقى الشكاوط من الجمهور والتأكد من قيدها وتسجيلها.
 بحث الشكاوط وإبالغ الشاكي بنتيجة البحث دون تأخير.
 العمل على عرض نتائج فحص الشكاوط وتحليل اتجاهاتها على فترات دورية.
 إعداد تقرير بذلك للعرض على مدير المكتب واقتراح الحلول المناسبة لإلقالل من الشكاوط.
 االتصال باألقسام واإلدارات المختلفة بالجامعة لدراسة الشكاوط.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسرب مرع خبررة متخصصرة فري مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة التري تتيحهرا الجامعرة
بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 5-11-2اسـم الوظيفة :أخصائى شئون إدارية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بكليات جامعة كفر الشيخ.
 يخرررتص شررراغل هرررذه الوظيفرررة بإعرررداد المرررذكرات والدراسرررات الخاصرررة بالشرررئون اإلداريرررة ومباشررررة تنفيرررذ
اإلجراءات المتعلقة بمجاالت هذه الشئون.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف المباشر للرئيا المختص الذي يراجع أعمالره مراجعرة تفصريلية بهردف
التحقق من مطابقتها للتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن والمنظمة للعمل.
 يتأكد من سير إجراءات القيد في السجالت والدفاتر المتعلقة بالشئون اإلدارية في مجاالتها المختلفة.
 يعد المذكرات وفقا للبرامج الموضوعة موضحا بها معدل اإلنجاز وعقبات التنفيذ.
 يعد المذكرات الخاصة بمتطلبات شركات الصيانة ومطابقتها للعقود المبرمة في هذا الشرأن وتحديرد األعطرال
المتكررة ومدط كفاءة نظام الصيانة المعمول به في حل مشاكل استخدام اآلالت والمعردات (آالت التصروير –
معدات الطباعة – آالت النسخ).
 يعررد الدراسررات المتعلقررة بتنظرريم كافررة أعمررال الشررئون اإلداريررة وتطويرهررا فرري مجرراالت األجهررمة والمعرردات
المختلفة ونسب كفاءتها وخطط استيفاء العجم منها.
 يعد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل وإزالة اختناقاته وعالج مشاكل التنفيذ.
 يعد التقارير المبدئية عن نتائج تنفيذ األعمال ومدط تمشيها مع البرامج المقررة ومستويات ومعدالت األداء
تمهيدا لعرضها على الرئيا المختص التخاذ الالزم حيالها.
 يجرط االتصاالت باإلدارات المعنية بالداخل لتبادل المعلومات وتذليل مشكالت العمل واستكمال مقوماته.
 يؤدط ما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثماني سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عمل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 6-11-2اسـم الوظيفـة :أخصائى شئون عاملين ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة شئون التوظف (كادر عام) باإلدارة العامة لشئون العاملين وكليات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة ببحث الموضوعات الخاصة بشئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم العمل.
 مراجعة المذكرات والمكاتبات مراجعة تفصيلية والتوقيع عليها.
 مراجعة التسويات المالية والقرارات الصادرة بشأنها.
 االشتراك في القيام باإلجراءات الخاصة بالتعيين في الوظائف الخالية من حيرث اإلعرالن عنهرا وتلقرى طلبرات
التعيين وفرزها والتوقيع عليها بعد اتخاذ إجراءات الترشيح واستكمال المستندات الخاصرة بشرغلها ومتابعرة
السجالت المختلفة والتأكد من صحة بياناتها واستيفائها.
 االشتراك في إعداد البيانات الخاصة بالباب األول من نشر الميمانية.
 إعداد األوامر التنفيذية واتخاذ إجراءات إبالغها ومتابعة تنفيذها.
 مراجعة الكشوف لجميع المستحقات والمطالبات واالستمارات الخاصة بها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دارسي عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها
الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلداريـة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 7-11-2اسـم الوظيفـة :أخصــــائى متابعـــة ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة مكتب المتابعة.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام ببعض أعمال المتابعة اليومية والميدانية المتقدمة وتقديم تقارير عن المتابعة
التي يجريها وبيان نواحي القصور واالنحرافات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 ينتقررل لموقررع العمررل بتقسرريمات الوحرردة خاصررة المتعلقررة بالجمرراهير والمررواطنين المتعرراملين بغرررض إجررراء
المالحظة أو المشاهدة على الطبيعة سواء بصفة مستمرة أو متقطعة وفقا لخطة العمل.
 متابعة ورقابة أداء األعمال اليومية في الوحدة المكلف بها للتحقيق من أداء العمرل طبقرا للتوقيترات المحرددة
له وإبالغ الرؤساء بما قد يوجد من متأخرات.
 الكشف عن المخالفات والصعوبات واالنحرافات القائمة في سبيل إنجاز األعمال.
 بيان نواحي القصور في اإلجراءات أو القوانين وتقديم الخدمات والمقترحات في سبيل العالج.
 إعداد التقارير من واقع نتائج المتابعة التي يقوم بها بما يظهر الثغرات الموجودة واقتراح العالج.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب.
 قضاء مدة بينية قدرها ثماني سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 8-11-2اسـم الوظيفـة :باحـث خدمة مواطنـين ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة مكتب خدمة المواطنين.
 ويختص شاغل الوظيفة باالشتراك فى بحث شكاوط المواطنين وخدمات االستعالمات المطلوبة للجمهور.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى تجميع البيانات عن توزيع األعمال الخاصة بالخدمات ومواقرع األقسرام والعراملين القرائمين بهرا
وتبويررب هررذه البيانررات وتحليلهررا بالشرركل الررذط ييسررر اسررتخدامها وذلررك لمعاونررة منرردوبى خدمررة المررواطنين
والجمهور.
 تلقررى المعلومررات مررن اإلدارات المعنيررة بررإدارة الخرردمات والتعرررف علررى مالحظاتهررا بشررأن المشرركالت التررى
تعترض أداء الخدمة واقتراحات حلولها واالشتراك فى بحث هذه المشكالت ورفعها للرئيا المختص.
 االشتراك فى بحث شكاوط المواطنين مع اإلدارات المعنية وإنجازها فى الوقت المحدد ورفعها إلى المخرتص
مشفوعة بمقترحات الحل.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسي عال مناسب مع توافر خبرة متخصصة في مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها
الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ثماني سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثـــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 9-11-2اسـم الوظيفة :أخصائى شئون إدارية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بكليات جامعة كفر الشيخ.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام والمعاونة في كافة الموضوعات المتعلقة بمجاالت الشئون اإلدارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف المباشر للرئيا المختص الذي يراجع أعمالره مراجعرة تفصريلية بهردف
التحقق من مطابقتها للتعليمات والقواعد واألصول الفنية للعمل.
 يعد كشف توزيع المجالت والكتب الدورية ومذكرات طلب الرأي وتوزيعها علرى تقسريمات الجهرة وتجميعهرا
وتصنيفها وتبويبها إلعادة العرض على السلطة المختصة.
 يعرراون فرري إعررداد المررذكرات الخاصررة بعمليررة سررداد اإليجررارات لفررروع الجهررة وكررذلك عمليررة إعررداد الفررواتير
الخاصة بالمياه واإلنارة.
 يعاون في إعداد المقايسات الخاصة بسرداد قيمرة إصرالح أعطرال أو صريانة المصراعد واالسرتمارات المتعلقرة
بها.
 يشررترك فرري عمليررات تسررديد االشررتراكات أو إيقافهررا للمشررتركين ومراجعررة شررئون العرراملين المشررتركين مررع
المشرفين وعمل الكارنيهات للمشتركين الجدد بالنوادي والنقابات والتكافل والرعاية الصحية بالجامعة.
 يقوم بإعداد المذكرات الخاصة بأعمال النظافة ومالحظة سير العمل وتوزيعه بين عمال الخدمات المعاونة.
 يقوم بمباشرة إجراءات القيد في السجالت الخاصة بالشئون اإلدارية.
 يؤدط ما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب لطبيعة عمل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 10-11-2اسـم الوظيفـة :أخصائى شئون عاملين ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة شئون التوظف (كادر عام) باإلدارة العامة لشئون العاملين بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال في مجال شئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التي تحكم العمل.
 القيام باالشتراك في إعداد البيانات الخاصة بإعداد الميمانية وبحث مقترحات اإلدارات المختلفة.
 القيام باالشتراك في إعداد البيانات اإلحصائية التي تطلب من اإلدارات.
 القيام باالشتراك في اإلعداد للجنة شئون العاملين.
 القيام بإعداد كشوف الماهيات.
 إعداد البحوث والدراسات والمذكرات العامة من النرواحي الخاصرة لشرئون العراملين طبقرا للقروانين واللروائح
المعمول بها.
 إعداد المذكرات الخاصة بتنفيذ األحكام والقرارات اإلدارية الصادرة من المحاكم اإلدارية فيما يتعلق بتظلمات
العاملين بشأنها.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دارسي عال مناسب لمجال العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 11-11-2اسـم الوظيفـة :أخصائى متابعـــة ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة مكتب المتابعة.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام ببعض أعمال المتابعرة اليوميرة والميدانيرة واالشرتراك فري تقرديم التقرارير عرن
نتائج المتابعة التي يمر بها وبيان نواحي القصور واالنحراف.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف المباشر للرئيا المختص بالمتابعة.
 االنتقال لموا قع العمل بتقسيمات الوحدة والتقسيمات المتصلة بالجماهير والمواطنين والمتعاملين.
 عرض إجراء المالحظة والمشاهدة على الطبيعة سواء بصفة مستمرة ومنتظمة وفقا لخطة العمل.
 االشتراك في المتابعة ومراقبة األعمال في الوحدة المكلف بها وفى إعداد التقارير بنتائج المتابعة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسي عال مناسب مع خبرة في اعمال الجهة لمدة ثالث سنوات على األقل.
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المجموعة النوعية :لوظائف التنمية اإلدارية
الدرجـــــــــــــــــــــة :الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 12-11-2اسـم الوظيفـة :باحـث خدمــة مواطنـين ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة مكتب خدمة المواطنين.
 ويختص شاغل الوظيفة باالشتراك فى بحث شكاوط المواطنين وخدمات االستعالمات المطلوبة للجمهور.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت االشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى تجميع البيانات عن توزيع األعمال الخاصة بالخدمات ومواقرع األقسرام والعراملين القرائمين بهرا
وتبويررب هررذه البيانررات وتحليلهررا بالشرركل الررذط ييسررر اسررتخدامها وذلررك لمعاونررة منرردوبى خدمررة المررواطنين
والجمهور.
 تلقررى المعلومررات مررن اإلدارات المعنيررة بررإدارة الخرردمات والتعرررف علررى مالحظاتهررا بشررأن المشرركالت التررى
تعترض أداء الخدمة واقتراحات حلولها واالشتراك فى بحث هذه المشكالت ورفعها للرئيا المختص.
 االشتراك فى بحث شكاوط المواطنين مع اإلدارات المعنية وإنجازها فى الوقت المحدد ورفعها إلى المخرتص
مشفوعة بمقترحات الحل.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال مناسب.
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(  ) 12-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف الوثائق والمكتبات
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المجموعة النوعية :لوظائف الوثائق والمكتبات
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مـــــدير عــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  ) 1-12-2اسـم الوظيفـة :كبير أخصائيين التوثيق والمكتبات
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التوثيق والمكتبات بمركرم المعلومرات والتوثيرق ودعرم اتخراذ القررار /اإلدارة العامرة
للمكتبات  /بعض الكليات.
باإلشراف على التقسيمات التنظيمية إلدارة التوثيق والمكتبة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة ِ
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 االشتراك مع المسئولين بإدارة المكتبات الجامعية برسم السياسة العامة لنشراط المكتبرات بالجامعرة وكلياتهرا
والقيام بدراسة االتجاهات الحديثة للنشاط المكتبى.
 دراسة المشركالت الفنيرة المتعلقرة بالخردمات المكتبيرة إلمكران االسرتفادة منهرا علميرا وتحديرد نظرم االسرتعارة
الداخلية والخارجية بالكليات الجامعية.
 االشتراك فى اللجان واالجتماعات والمؤتمرات داخل المكتبات وخارجها.
 وضع القواعد والتعليمات التى تساعد على حسن سير العمل فى المكتبرات الفرعيرة ومتابعرة تنفيرذها والقيرام
بميارات توجيهية لمكتبات الكليات واإلرشاد إلى أحسن السربل لألعمرال المكتبيرة والرقابرة علرى تنفيرذ الئحرة
المكتبات.
 دراسررة الموضرروعات التررى تعرررض علررى لجنررة المكتبررات وإعررداد الدراسررات الخاصررة بهررا ومتابعررة قرررارات
وتوصيات اللجنة.
 متابعة عمليات لجان الجرد الخاصة بالمكتبات الفرعية وإعداد البررامج الالزمرة للعراملين فرى حقرل المكتبرات
الفرعية.
 تلقى قوائم الكتب من دور النشر المحلية والخارجية وترتيبها وتصنيفها وتجميع طلبات واحتياجرات مكتبرات
الكليات من الكتب.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا أداب وثائق ومكتبات.
 أو مؤهل عال مناسب مع الحصول على دورة تدريبية فى مجال الوثائق والمكتبات.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الوثائق والمكتبات
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-12-2اسـم الوظيفـة :أخصائى مكتبات ووثائق أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التوثيق والمكتبات بمركرم المعلومرات والتوثيرق ودعرم اتخراذ القررار /اإلدارة العامرة
للمكتبات  /بعض الكليات.
باإلشراف على التقسيمات التنظيمية إلدارة التوثيق والمكتبة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة ِ
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 االشتراك مع المسئولين بإدارة المكتبات الجامعية برسم السياسة العامة لنشراط المكتبرات بالجامعرة وكلياتهرا
والقيام بدراسة االتجاهات الحديثة للنشاط المكتبى.
 دراسة المشركالت الفنيرة المتعلقرة بالخردمات المكتبيرة إلمكران االسرتفادة منهرا علميرا وتحديرد نظرم االسرتعارة
الداخلية والخارجية بالكليات الجامعية.
 االشتراك فى اللجان واالجتماعات والمؤتمرات داخل المكتبات وخارجها.
 وضع القواعد والتعليمات التى تساعد على حسن سير العمل فى المكتبرات الفرعيرة ومتابعرة تنفيرذها والقيرام
بميارات توجيهية لمكتبات الكليات واإلرشاد إلى أحسن السربل لألعمرال المكتبيرة والرقابرة علرى تنفيرذ الئحرة
المكتبات.
 دراسررة الموضرروعات التررى تعرررض علررى لجنررة المكتبررات وإعررداد الدراسررات الخاصررة بهررا ومتابعررة قرررارات
وتوصيات اللجنة.
 متابعة عمليات لجان الجرد الخاصة بالمكتبات الفرعية وإعداد البررامج الالزمرة للعراملين فرى حقرل المكتبرات
الفرعية.
 تلقى قوائم الكتب من دور النشر المحلية والخارجية وترتيبها وتصنيفها وتجميع طلبات واحتياجرات مكتبرات
الكليات من الكتب.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا أداب وثائق ومكتبات.
 أو مؤهل عال مناسب مع الحصول على دورة تدريبية فى مجال الوثائق والمكتبات.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الوثائق والمكتبات
الدرجــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )3-12-2اسـم الوظيفـة :أخصائى مكتبات ووثائق ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التوثيق والمكتبات بمركرم المعلومرات والتوثيرق ودعرم اتخراذ القررار /اإلدارة العامرة
للمكتبات  /بعض الكليات.
باإلشراف على التقسيمات التنظيمية إلدارة التوثيق والمكتبة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة ِ
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 االشتراك مع المسئولين بإدارة المكتبات الجامعية برسم السياسة العامة لنشراط المكتبرات بالجامعرة وكلياتهرا
والقيام بدراسة االتجاهات الحديثة للنشاط المكتبى.
 دراسة المشركالت الفنيرة المتعلقرة بالخردمات المكتبيرة إلمكران االسرتفادة منهرا علميرا وتحديرد نظرم االسرتعارة
الداخلية والخارجية بالكليات الجامعية.
 االشتراك فى اللجان واالجتماعات والمؤتمرات داخل المكتبات وخارجها.
 وضع القواعد والتعليمات التى تساعد على حسن سير العمل فى المكتبرات الفرعيرة ومتابعرة تنفيرذها والقيرام
بميارات توجيهية لمكتبات الكليات واإلرشاد إلى أحسن السربل لألعمرال المكتبيرة والرقابرة علرى تنفيرذ الئحرة
المكتبات.
 دراسررة الموضرروعات التررى تعرررض علررى لجنررة المكتبررات وإعررداد الدراسررات الخاصررة بهررا ومتابعررة قرررارات
وتوصيات اللجنة.
 متابعة عمليات لجان الجرد الخاصة بالمكتبات الفرعية وإعداد البررامج الالزمرة للعراملين فرى حقرل المكتبرات
الفرعية.
 تلقى قوائم الكتب من دور النشر المحلية والخارجية وترتيبها وتصنيفها وتجميع طلبات واحتياجرات مكتبرات
الكليات من الكتب.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا أداب وثائق ومكتبات.
 او مؤهل عال مناسب مع الحصول على دورة تدريبية فى مجال الوثائق والمكتبات.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة فى مجال المكتبرات والوثرائق بنجراح مرع خبررة متخصصرة فرى
مجال العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف الوثائق والمكتبات
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثه
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

( ) 4-12-2

اسـم الوظيفـة :أخصائى مكتبات ووثائق ثالث

الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة التوثيق والمكتبات بمركرم المعلومرات والتوثيرق ودعرم اتخراذ القررار /اإلدارة العامرة
للمكتبات  /بعض الكليات.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال إدارة التوثيق والمكتبات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 االشتراك مع المسئولين بإدارة المكتبات الجامعية برسم السياسة العامة لنشراط المكتبرات بالجامعرة وكلياتهرا
والقيام بدراسة االتجاهات الحديثة للنشاط المكتبى.
 دراسة المشركالت الفنيرة المتعلقرة بالخردمات المكتبيرة إلمكران االسرتفادة منهرا علميرا وتحديرد نظرم االسرتعارة
الداخلية والخارجية بالكليات الجامعية.
 االشتراك فى اللجان واالجتماعات والمؤتمرات داخل المكتبات وخارجها.
 وضع القواعد والتعليمات التى تساعد على حسن سير العمل فى المكتبرات الفرعيرة ومتابعرة تنفيرذها والقيرام
بميارات توجيهية لمكتبات الكليات واإلرشاد إلى أحسن السربل لألعمرال المكتبيرة والرقابرة علرى تنفيرذ الئحرة
المكتبات.
 دراسررة الموضرروعات التررى تعرررض علررى لجنررة المكتبررات وإعررداد الدراسررات الخاصررة بهررا ومتابعررة قرررارات
وتوصيات اللجنة.
 متابعة عمليات لجان الجرد الخاصة بالمكتبات الفرعية وإعداد البررامج الالزمرة للعراملين فرى حقرل المكتبرات
الفرعية.
 تلقى قوائم الكتب من دور النشر المحلية والخارجية وترتيبها وتصنيفها وتجميع طلبات واحتياجرات مكتبرات
الكليات من الكتب.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 ليسانا أداب قسم وثائق ومكتبات.
 او مؤهل عال مناسب مع الحصول على دورة تدريبية فى مجال الوثائق والمكتبات.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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(  ) 13-2المجموعـة النوعيـة التخصصيـة
لوظائف التمويل والمحاسبة
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المجموعة النوعية :لوظائف التمويل والمحاسبة
الدرجـــــــــــــــــــــــة:مديــر عــــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  )1-13-2اسـم الوظيفة  :كبير أخصائــيين شئون ماليــــة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون المالية بالجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بممارسة األعمال المالية ذات المستوط الرفيع التى تستلمم خبرة عالية ومهرارة
فى تنظيم البيانات وعرضها .باإلضافة إلى إجراء الدراسات التى من شأنها تطوير أداء هذا القطاع.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 ممارسة األعمال المالية والمحاسبية ذات الطبيعة الهامة.
 المشاركة مع المسئولين فى وضع السياسات والخطط الخاصة بقطاع الشئون المالية.
 دراسة مشروعات التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة ألداء العمل المرالى بالجامعرة وكلياتهرا ووحرداتها
المختلفة من وحدات ذات طابع خاص وما دون ذلك.
 المشاركة فى وضع النظم والقواعد المنظمة لالحتفاظ بالبيانات المالية ووسائل عرضها.
 وضع نظم التخمين ومراقبة المخمون والعهد بهدف المحافظة على المال العام.
 المشاركة فى لجان المش تريات والبت ولجان الجرد بهدف إثرائها بالخبرة الطويلة ومن ثم اتمامها بالصرورة
الممتازة.
 المشاركة فى لجان فحص المناقصات المالية التى تررد مرن الجهرات الرقابيرة واقترراح الرنظم الترى مرن شرأنها
تفادط حدوثها مرة أخرط.
 المشاركة فى لجان إعداد الميمانية ومتابعة تنفيذها وتوزيعها على وحدات الجامعة.
 القيام باالتصاالت كمندوب للجامعة مع الجهات المالية بهدف تحقيق اقتراحات الجامعة فى المجال المالى.
 إعررداد مشررروعات اللرروائح والقرررارات الماليررة المنظمررة للعمررل ومتابعررة تنفيررذها بهرردف تطويرهررا والتأكررد مررن
مالئمتها لطبيعة العمل بالجامعة ووحداتها.
 االسهام فى تصميم السجالت والنماذج التى تستخدم فى األعمال المالية والعمل على تحقيقها.
 االشتراك فى إعداد مشروع الموازنة بما يتفق مع احتياجات الجامعة.
 إبرداء الررأط فرى معالجرة األوضراع الماليرة فررى ضروء المنشرورات والتأشريرات العامرة للموازنرة ومرا تصرردره
الوزارات المختصة.
 المشاركة فى تنظيم األعمال الخاصة بحسابات الصناديق والحسابات الخاصة ودون ذلك.
 القيام بالدراسات التى مرن شرأنها تطروير نظرم الشرراء والتخرمين بالجامعرة ووحرداتها وإعرداد األدلرة الالزمرة
لذلك.
 االسهام فى تدريب شاغلى الدرجات األدنى والعاملين فى مجال الشئون المالية.
 المشاركة فى المؤتمرات التى تعقد فى مجال الشئون المالية بهدف االستفادة مما يعرض منها من أبحاث.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل عال تجارط شعبة محاسبة مع توافر خبرة متخصصة واجتياز البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 قدرة فائقة فى إعداد الدراسات والبحوث والقيام باألعمال التخصصية ذات المستوط الرفيع.
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المجموعة النوعية :لوظائف التمويل والمحاسبة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  ) 2-13-2اسـم الوظيفـة :أخصائى شئون مالية اول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بأنشطة الشئون المالية بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال المحاسبة المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المباشر.
 اتخاذ األعمال المحاسبية التى تتطلب قردرا كبيررا مرن الدراسرة الفعليرة وكرذلك فرى مجرال أعمرال الوحردة الترى
يعمل بها.
 اإلشراف على إجراءات التسويات المحاسبية والمالية اليومية والشهرية والسنوية.
 اإلشررراف علررى تنفيررذ اللرروائح والتعليمررات الماليررة ودراسررة وبحررث المشرراكل والموضرروعات العامررة وإعررداد
المذكرات بشأنها.
 فحص ودراسة وبحث مشاكل الموضوعات المالية وإعداد المذكرات بشأنها.
 متابعة نتائج إجراءات المطابقة بين الدفاتر المحاسبية طبقا للوائح المالية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل تجارط عال شعبة محاسبة مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التمويل والمحاسبة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  ) 2-13-2اسـم الوظيفـة :أخصائى شئون مالية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون المالية بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة باألعمال المحاسبية المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف العام من الرئيا المختص.
 القيام باألعمال المحاسبية التى تتطلب قدرا كبيرا من الدراسة الفنية وذلك فى مجال أعمال الوحدة التى يعمل
بها.
 القيررام بتنفيررذ اللرروائح والتعليمررات الماليررة ودراسررة وبحررث المشرراكل والموضرروعات العامررة وإعررداد المررذكرات
بشأنها.
 القيام بإجراء التسويات المحاسبية والمالية اليومية والشهرية والسنوية.
 القيام بدراسة وبحث مشاكل الموضوعات المالية وإعداد المذاكرات بشأنها.
 القيام بإجراء المطابقة بين الدفاتر للمحاسبة طبقا للوائح المالية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل تجارط عال شعبة محاسبة مع توافر خبرة متخصصة أو تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف التمويل والمحاسبة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )3-13-2اسـم الوظيفـة :أخصائـــى شئون مالية ثالــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون المالية بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الحسابات المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بأعمال المحاسبة ذات األهمية الكبيرة والتأكد من مطابقتها للنظام والقواعد الموضوعية.
 القيررام بتنفيررذ اللرروائح والتعليمررات الماليررة ودراسررة وبحررث المشرراكل والموضرروعات العامررة وإعررداد المررذكرات
بشأنها.
 القيام باألعمال المحاسبية ومراجعة الردفاتر والسرجالت ومتابعرة إدخرال مرا يطررأ مرن تعرديالت علرى البيانرات
المدرجة فيها وإجراء المطابقة بين الدفاتر المحاسبية طبقا للوائح المالية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى تجارط عال شعبة محاسبة حديث التخرج.
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(  ) 3المجموعـة النوعيـة الفنية
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(  ) 1-3وظائف الهندسة المساعدة
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف الهندسة المساعدة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديـر عـــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  )1-1-3اسـم الوظيفة  :كبير فنيين شئون هندسية
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال الصيانة واإلصالحات الفنية فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام الشئون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.
 متابعة عمليات تركيب وتشغيل األجهمة واآلالت وإجراء التجارب عليها فى مجال تخصصه.
 متابعة أعمال الصيانة واإلصالحات الالزمة لألجهمة واآلالت فى مجال تخصصه.
 متابعة استالم أدوات العمل وصرفها للعمليات التى تدخل فى مجال العمل.
 معاونة المهندسين فى أعمالهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى (متوسط أو فروق المتوسرط) مرع خبررة فرى مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة الترى
تتيحها الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

100

المجموعة النوعية :الفنية لوظائف الهندسة المساعدة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

( )2-1-3اسـم الوظيفة  :فنى شئون هندسية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال الصيانة واإلصالحات الفنية فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام لمدير عام الشئون الهندسية بجامعة كفر الشيخ.
 متابعة عمليات تركيب وتشغيل األجهمة واآلالت وإجراء التجارب عليها فى مجال تخصصه.
 متابعة أعمال الصيانة واإلصالحات الالزمة لألجهمة واآلالت فى مجال تخصصه.
 متابعة استالم أدوات العمل وصرفها للعمليات التى تدخل فى مجال العمل.
 معاونة المهندسين فى أعمالهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى (متوسط أو فروق المتوسرط) مرع خبررة فرى مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة الترى
تتيحها الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف الهندسة المساعدة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

( )3-1-3اسـم الوظيفة  :فنى شئون هندسية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال الصيانة واإلصالحات الفنية فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 القيام بتركيب وتشغيل األجهمة واآلالت وإجراء التجارب عليها فى مجال تخصصه.
 القيام بأعمال الصيانة واإلصالحات الالزمة لألجهمة واآلالت فى مجال العمل.
 استالم أدوات العمل وصرفها للعمليات التى تدخل فى مجال تخصصه.
 معاونة المهندسين فى أعمالهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهررل دراسررى فنررى متوسررط أو فرروق المتوسررط مناسررب لنرروع العمررل مررع ترروافر خبرررة فنيررة فررى مجررال العمررل
بالورش.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى إحدط وظائف الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف الهندسة المساعدة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

( )4-1-3اسـم الوظيفة  :فنى شئون هندسية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات التابعة لها .
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال الصيانة واإلصالحات الفنية فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بتركيب وتشغيل األجهمة واآلالت وإجراءات التجارب عليها فى مجال تخصصه.
 استالم أدوات العمل وصرفها للعمليات التى تدخل فى مجال تخصصه.
 القيام بأعمال الصيانة واإلصالحات الالزمة لألجهمة واآلالت فى مجال تخصصه.
 معاونة المهندسين فى أعمالهم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسرى فنرى متوسرط أو فروق المتوسرط مناسرب لنرـوع العمرل مرع توافرـر خبررة فنيرة فرى مجرال العمرل
بالورشـة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى إحدط وظائف الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف الهندسة المساعدة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــــة
الربـــط المــــالـــــى1212 – 396 :

( )5-1-3اسـم الوظيفة  :فنى شئون هندسية رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بقسم الصيانة والورش باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فنية فى مجال الشئون الهندسية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يعمل شاغل الوظيفة تحت اإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 المعاونة فى تشغل اآلالت بالورش.
 المعاونة فى أعمال صيانة المبانى ومراقبتها.
 المعاونة فى أعمال صيانة اآلالت والماكينات المختلفة.
 المعاونة فى أعمال تركيب الماكينات المختلفة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط دون الحاجة لخبرة عملية سابقة.
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المجموعة النوعية:الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديـر عــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

( )1-2-3اسـم الوظيفة :كبير فنيين زراعيين
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باألنشطة الخاصة بالحدائق بإدارة الشئون الهندسرية بالجامعرة والكليرات ومراكرم التجرارب
والبحوث المراعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بممارسة أعمال خاصة بالحدائق والممارع .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراجعة أعمال تجهيم األرض للمراعة.
 مراجعة األعمال اإلنتاجية للمحاصيل المختلفة .
 مراجعة السجالت والدفاتر الخاصة بحسابات تكاليف المحاصيل والمنتجات المراعية.
 متابعة إعداد الحدائق وتنسيقها ومقاومة اآلفات المراعية .
 مراجعة العمل على تهيئة ممرعة النباتات الطبية للمراعة طبقا لألصول العلمية .
 اإلشراف الفني واالدارط على العاملين التابعين له وتوزيع العمال بينهم.
 القيام بمتابعة تنفيذ السياسة المراعية الموضوعية ومتابعة المهندسين المراعيين.
 االشتراك فى اللجان التى تشكل لتنمية المحاصيل والمنتجات المراعية.
 االشررتراك فرري إعررداد البيانررات عررن نشرراط الممرعررة ووضررع المقترحررات لتحسررين طرررق العمررل ورفررع معرردالت
اإلنتاج.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل زراعى متوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية:الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:االولـــــى
الربــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

( )2-2-3اسـم الوظيفة :فني زراعي أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باألنشطة الخاصة بالحدائق بإدارة الشئون الهندسرية بالجامعرة والكليرات ومراكرم التجرارب
والبحوث المراعية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بممارسة أعمال خاصة بالحدائق والممارع .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراجعة أعمال تجهيم األرض للمراعة.
 مراجعة األعمال اإلنتاجية للمحاصيل المختلفة .
 مراجعة السجالت والدفاتر الخاصة بحسابات تكاليف المحاصيل والمنتجات المراعية.
 متابعة إعداد الحدائق وتنسيقها ومقاومة اآلفات المراعية .
 مراجعة العمل على تهيئة ممرعة النباتات الطبية للمراعة طبقا لألصول العلمية .
 اإلشراف الفني واالدارط على العاملين التابعين له وتوزيع العمال بينهم.
 القيام بمتابعة تنفيذ السياسة المراعية الموضوعية ومتابعة المهندسين المراعيين.
 االشتراك فى اللجان التى تشكل لتنمية المحاصيل والمنتجات المراعية.
 االشررتراك فرري إعررداد البيانررات عررن نشرراط الممرعررة ووضررع المقترحررات لتحسررين طرررق العمررل ورفررع معرردالت
اإلنتاج.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل زراعى متوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــة :األولـــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

( )3-2-3اسـم الوظيفة  :فنـــــــى تغذيـــــــة أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع الوظيفة بنشاط التغذية بالمدن الجامعية والمطاعم الخارجية.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بتنظيم األعمال الفنية الخاصة بالتغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى لجان شراء األغذية من الخارج طبقا للظروف.
 التأكد من تنفيذ قوائم وجبات الطعام وترفع التقارير بخصوص المخالفات التى تحدث.
 اقترررراح القواعرررد الفنيرررة المتضرررمنة إعرررداد الطعرررام وأعمرررال الطهرررى وتقرررديم األطعمرررة وتوزيعهرررا بالشرررروط
الصحيةإلعداد الوجبات وتقديم الوجبات.
 تنظيم أعمال النظافة بالمطاعم واألوانى واألدوات المسرتعملة وأعمرال الطهرى حسرب الطررق الصرحية لطهرى
الطعام ومتابعتها.
 االشتراك فى إعداد قائمة الطعام األسبوعية بعد التعرف على رغبات الطلبة.
 االشتراك فى النواحى الفنية فى إعداد التغذية كما ونوعا ً ومواعيد تقديم الوجبات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل فنى متوسط مناسب لنوع العمل مع تدريب متخصص فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

108

المجموعة النوعية:الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

( )4-2-3اسـم الوظيفة  :فني زراعي ثانى
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بقسم الحدائق بإدارة الشئون الهندسية ومراكم التجارب والبحوث المراعية والكليات .
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال خاصة بالحدائق والممارع .
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراجعة أعمال تجهيم األرض المراعية.
 مراجعة األعمال اإلنتاجية للمحاصيل المختلفة .
 مراجعة السجالت و الدفاتر الخاصة بحسابات تكاليف المحاصيل والمنتجات المراعية.
 متابعة إعداد الحدائق وتنسيقها ومقاومة اآلفات .
 مراجعة العمل على تهيئة ممرعة النباتات الطبية للمراعـة طبقا لألصول العلمية .
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخـرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة .
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

( )5-2-3اسـم الوظيفة  :فنى تغذيــــــة ثانى
الوصــــف العـــــام:
 تقع الوظيفة باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال التغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 العمل على تخمين األغذية بعد استالمها بالطرق الصحية.
 اإلشراف على إعداد توزيع األغذية.
 اإلشراف على نظافة المطاعم والمطابخ والتأكد من توافر الشروط الصحية للعاملين بها.
 اإلشراف على أعمال الطهى حسب الطرق الصحية لطهى الطعام.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية:الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثـــــة
الربـط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )6 -2-3اسـم الوظيفة  :فني زراعي ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفـة بقسم الحدائق بإدارة الشئـون الهندسيـة ومراكم التجارب والبحـوث المراعية والكليات .
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال خاصة بالحدائق والممارع.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراجعة أعمال تجهيم األرض المراعية.
 مراجعة األعمال اإلنتاجية للمحاصيل المختلفة .
 مراجعة السجالت و الدفاتر الخاصة بحسابات تكاليف المحاصيل المراعية.
 متابعة إعداد الحدائق وتنسيقها ومقاومة اآلفات.
 مراجعة العمل على تهيئة ممرعة النباتات الطبية للمراعـة طبقا لألصول العلمية .
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخـرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية:الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــة :الثالــــــــثة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )7 -2-3اسـم الوظيفة  :فنى تغذيــــــــــة ثالـــــــــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع الوظيفة باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال التغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 العمل على تخمين األغذية بعد استالمها بالطرق الصحية.
 االشتراك فى مراقبة الكميات المنصرفة والتأكد من استالمها.
 اإلشراف على إعداد و توزيع األغذية.
 اإلشراف على نظافة المطاعم والمطابخ والتأكد من توافر الشروط الصحية للعاملين بها.
 اإلشراف على أعمال الطهى حسب الطرق الصحية لطهى الطعام.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1212 – 396 :

(  )8 -2-3اسـم الوظيفة  :فنى زراعــــــى رابـــــع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بقسم الحدائق بإدارة الشئون الهندسية ومركم التجارب والبحوث المارعية والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال خاصة بالحدائق والممارع.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 مراجعة أعمال تجهيم األرض للمراعة.
 مراجعة األعمال االنتاجية للمحاصيل المختلفة.
 مراجعة السجالت والدفاتر الخاصة بحساب تكاليف المحاصيل والمنتجات المراعية.
 متابعة إعداد الحدائق وتنسيقها ومقاومة اآلفات.
 مراجعة العمل على تهيئة ممرعة النباتات الطبية للمراعة طبقا لألصول العلمية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط مناسب لنوع العمل.
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المجموعة النوعية: :الفنية لوظائف المراعة والتغذية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــــة
الربـــط المــــالـــــى1212 – 396 :

( )9 -2-3

اسـم الوظيفة  :فنـــى تغذيــــــــة رابـــــــــع

الوصــــف العـــــام:
 تقع هـذه الوظيفـة باإلدارة العامة للمدن الجامعية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال التغذية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 العمل على تخمين األغذية بعد استالمها بالطرق الصحية.
 االشتراك فى مراقبة الكميات المنصرفة والتأكد من استالمها.
 اإلشراف على إعداد وتوزيع األغذية.
 اإلشراف على نظافة المطاعم والمطابخ والتأكد من توافر الشروط الصحية للعاملين بها.
 اإلشراف على أعمال الطهى حسب الطرق الصحية لطهى الطعام.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط مناسب لنوع العمل.
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(  ) 3-3وظائف الفنون والعمارة
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :مديـر عـــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  )1 -3-3اسـم الوظيفة  :كبير فنيين الفنون والعمارة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بوحدات الجامعة المختلفة وكلياتها.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشتراك والمتابعة ألعمال الفنون والعمارة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام للمدير المختص.
 متابعة أعمال الصيانة الدورية للمبانى.
 تلقى أوامر التشغيل لتنفيذها فى األعمال فى حدود المواصفات الفنية المحددة.
 القضاء على األعطال أو أط طاقات إنتاجية فائضة واالستفادة منها.
 االشتراك فى أعمال الرسومات واللوحات التى تحتاجها وحدات الجامعة.
 متابعة أعمال التصوير بأنواعها المختلفة.
 االشتراك فى أعمال تشغيل األجهمة المجاجية المطلوبة للمعامل بالكليات.
 االشتراك فى أعمال التجميع والتجليد والتسطير والطباعة والتجهيم.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو أقل من المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
 اجتياز التدريب الالزم لشغل الوظيفة بنجاح.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــــى
الربـــط المــــالـــــى2088 - 1080 :

(  )2 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نجارة أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة وكليات ووحدات الجامعة.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال المالحظة والمتابعة الفنية ألعمال النجارة المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 القيام بتوزيع العمل على فنى النجارة فى العمليات المختلفة.
 االشتراك فى وضع المقايسات فى حدود اختصاصه.
 متابعة أعمال النجارة فى تركيب األثاث ولصق القشرة والفورومايكا.
 متابعة عمليات قطع ونقل األخشاب على الماكينات.
 اإلشراف على أعمال الفورم والنماذج الخشبية.
 اإلشراف على أعمال صيانة العدد واآلالت والماكينات.
 االشتراك فى لجان شراء قطع الغيار الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )3 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نجارة ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة وكليات ووحدات الجامعة .
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال المالحظة والمتابعة الفنية ألعمال النجارة المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص
 القيام بتوزيع العمل على فنى النجارة فى العمليات المختلفة.
 االشتراك فى وضع المقايسات فى حدود اختصاصه.
 متابعة أعمال النجارة فى تركيب األثاث ولصق القشرة والفورومايكا.
 متابعة عمليات قطع ونقل األخشاب على الماكينات.
 اإلشراف على أعمال الفورم والنماذج الخشبية.
 اإلشراف على أعمال صيانة العدد واآلالت والماكينات.
 االشتراك فى لجان شراء قطع الغيار الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )4 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نقش وزخرفة ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون الهندسية بالجامعة وكليات ووحدات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال المتابعة الفنية لعمليات النقش والطالء والمخرفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 توزيع العمل على المجموعة الفنية والعاملين معه فى المستويات األدنى.
 االشتراك فى وضع المقايسات الخاصة بأعمال الطالء والنقاشة.
 اإلشراف على تقدير كميات الخامات الالزمة لألعمال.
 متابعة أعمال تركيب ألوان البويات وخلطها بالنسب المناسبة.
 اإلشراف على أعمال صيانة وترميم األساس والجدران.
 اإلشراف على أعمال وتحضير العدد واآلالت والعمل على توفيرها.
 متابعة أعمال صيانة اآلالت والعدد والماكينات المستخدمة فى العمل.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )5 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نجارة ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة وكليات ووحدات الجامعة .
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال المالحظة والمتابعة الفنية ألعمال النجارة المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص
 االشتراك فى وضع المقايسات فى حدود اختصاصه.
 مالحظة النجارين فى تركيب األثاث وصيانة األرضيات الخشبية.
 مالحظة النجارين فى أعمال إصالح وصيانة الشبابيك واألبواب.
 متابعة أعمال تفصيل المشغوالت الخشبية المطلوبة.
 االشتراك فى لجان شراء قطع الغيار الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )6 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نقش وزخرفة ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون الهندسية بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال المتابعة الفنية لعمليات النقش والطالء والمخرفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 االشتراك فى وضع المقايسة فى حدود اختصاصه.
 المساهمة فى تقدير كميات الخامات الالزمة للعمل.
اإلشراف على إعداد وتحضير العدد واآلالت والخامات الالزمة للعمل وتوفيرها.
ِ 
 متابعة أعمال خلط وتركيب ألوان البويات.
 المساهمة فى متابعة أعمال صيانة وترميم األثاثات والجدران.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مع خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــــة
الربـــط المــــالـــــى1212 – 396 :

(  )7 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نجارة رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة .
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال المالحظة والمتابعة الفنية ألعمال النجارة المختلفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 االشتراك فى وضع المقايسات فى حدود اختصاصه.
 اإلشراف على إدارة أجهمة وماكينات قطع ومسح الخشب وصيانتها.
 متابعة تشكيل وتصنيع األخشاب حسب المواصفات المطلوبة.
 متابعة عمل األجماء الخشبية والفورم حسب التشكيالت المطلوبة.
 اإلشراف على أعمال صيانة وإصالح األثاثات واألرضيات الخشبية واألبواب والشبابيك وغيرها.
 االشتراك فى لجان شراء قطع الغيار الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
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المجموعة النوعية :لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــــة
الربـــط المــــالـــــى1212 – 396 :

(  )8 -3-3اسـم الوظيفة  :فنى نقش وزخرفة رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الشئون الهندسية بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال المتابعة الفنية لعمليات النقش والطالء والمخرفة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 االشتراك فى وضع المقايسات فى حدود اختصاصه.
 المساهمة فى تقدير كميات الخامات الالزمة للعمل.
اإلشراف على إعداد وتحضير العدد واآلالت والخامات الالزمة للعمل وتوفيرها.
ِ 
 متابعة أعمال خلط وتركيب ألوان البويات.
 المساهمة فى متابعة أعمال صيانة وترميم األثاثات والجدران.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فنى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل مع خبرة فنية في مجال العمل.
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(  ) 4المجموعـة النوعيـة للوظائف المكتبية
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجــــــــــــــــــــــة :مديـر عـــام
الربـــط المــــالـــــى2304 -1440 :

(  )1-4اسـم الوظيفة :كبير كتــــــــــاب
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بجامعة كفر الشيخ وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة األعمال المتعلقة بالشئون اإلدارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 يتولى شاغلها أعماال تتعلق بالشئون اإلدارية من تعيينات – نقل – ندب  -إعارة .
 يتولى مراجعة القيد بالسجالت والدفاتر وسجالت األحوال واألعمال للعاملين.
 يتابع تحرير واستيفاء النماذج واالستمارات فى نطاق عمله.
 يتخذ إجراءات منح اإلجازات والجماءات المختلفة للعاملين بجامعة كفر الشيخ وكلياتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل فوق المتوسط أو متوسط مع خبرة متخصصة فى مجال العمل واجتياز البرامج التدريبية الترى تتيحهرا
الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها سبع سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولـــــى
الربـــط المــــالــــى2088 - 1080 :

(  )2-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مالية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون المالية بجامعة كفر الشيخ وكلياتها ووحداتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة األعمال المكتبية المتعلقة بالشئون المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 مراجعة إجراءات القيد بالسجالت والدفاتر الحسابية وفق ما تنص عليه التعليمات واللوائح.
 متابعة استخراج كشف الحسابات اليومى والشهرط والربع سنوط فيمرا يخرتص براإلدارة ووحرداتها وفرق مرا
تنص به التعليمات المالية.
 مراجعة تحرير الشيكات والحواالت وإخطارات البنوك والمستفيدين وكل ما يتعلق بها.
 مراجعة التأشير بدفاتر قيد الشيكات والحواالت بتاريخ صرفها من واقع كشف البنك.
 مراجعة استمارات األضابير بعد فرز مستندات كل بند.
 مراجعة تجهيم مستندات وكشوف توزيع المستحقات بجهاز المحاسبات.
 متابعة إمساك دفاتر االرتباطات واألمانات المتنوعة والتأمينات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو المتوسط مرع خبررة متخصصرة فري مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة
التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــى
الربـــط المــــالــــى2088 - 1080 :

(  )3-4اسـم الوظيفة  :كاتب سكرتارية ومحفوظات أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة جامعة كفر الشيخ وكلياتها والوحدات اإلدارية التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة باإلشراف على متابعة أعمال السكرتارية والمحفوظات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 مشاركة العاملين بالجامعة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم.
 المساهمة فى وضع النظم والتعليمات التى تكفل حسن سير العمل ومتابعته.
 متابعة أعمال البريد الوارد وتوجيهه للجهات المختصة ومراجعة البريد الصادر.
 متابعرررة إعرررداد الفهرررارس الموضررروعية وفهرررارس األسرررماء والتأكرررد مرررن فهرسرررة جميرررع المكاتبرررات الرررواردة
والصادرة.
 متابعة إنشاء الملفات والبطاقات للوثائق العامة والشخصية واإلشراف على مراجعتها وتنسيقها وحفظها.
 متابعة استقبال البريد الوارد ومراجعته واستالمه.
 متابعة قيد البريد الوارد فى السجالت المعدة لذلك وتسليمه للجهات المختصة.
 متابعررة تلقررى الشرريكات والحررواالت وأذون الصرررف الررواردة إلدارة الجامعررة وقيرردها بالرردفاتر المعرردة لررذلك
وتسليمها للحسابات.
 متابعة استقبال جميع البريد الصادر ومراجعته وتصديره بعد قيده بسراكى التسليم بالسجالت.
 متابعة تسليم الشيكات وأذون الصرف الصادرة من الحسابات بالجامعة لجهات وأشرخاص خرارجيين وقيردهم
بالسجالت وتصديره.
 المشاركة فى إعداد كافة البيانات والتقارير الدورية والسنوية عن أعمال وحدة التسجيل.
 متابعة حفد جميرع الخطابرات الرواردة وصرور الخطابرات الصرادرة والمرذكرات وغيرهرا ممرا انتهرى العمرل بره
داخل ملفاتها واإلشراف على مركم تداول الملفات بحيث يسهل معرفة مكانها مع العمل على صيانتها من أط
تلف.
 متابعة أعمال غرفة الحفد بالفرع وإمساك السجالت الخاصة بها ومراجعة ما يتم حفظه من وثائق وسجالت
للتأكد من سالمتها قبل حفظها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو المتوسط مرع خبررة متخصصرة فري مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة
التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــى
الربـــط المــــالــــى2088 - 1080 :

(  )4-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مخمنية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للموازنة والحسابات بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال المخازن والعهد.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 اإلشراف على استالم األصناف الواردة للمخمن والمرتجعة والتحفد عليهرا بطريقرة منظمرة وقيردها بالردفاتر
بعد اتخاذ إجراءات فحصها.
 التأكد مرن سرالمة الطررود واألصرناف عنرد اسرتالمها بمطابقتهرا علرى المواصرفات طبقرا لقررار لجنرة الفحرص
وإثبات التالف فى محاضر التسليم.
 متابعة القيام بحفد األصناف المخمنية بالطرق العلمية السليمة.
 التأكد من اإلخطار عن األصناف التى وصلت إلى حد الطلب والحرد األدنرى وكرذلك األصرناف الراكردة والميرادة
وتنفيذ ما يتقرر بشأنها.
 اإلشررراف علررى صرررف األصررناف المعتمرردة واالحتفرراظ بمسررتندات الصرررف فررى ملفررات خاصررة حسررب أرقامهررا
وتسلسلها وإرسال صورة منها إلى مراقبة العهد وأخرط للشطب أول بأول بعد التوقيع عليها بما يفيرد إتمرام
الصرف.
 متابعة توافر أجهمة اإلطفاء واألمن بالمخمن واألدوات الالزمة للتخمين.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنروع العمرل مرع خبررة متخصصرة فرى مجرال العمرل واجتيراز
البرامج التدريبية التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:األولــــى
الربــط المــــالــــى2088 - 1080 :

(  )5-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون إدارية أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بجامعة كفر الشيخ وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة األعمال المتعلقة بالشئون اإلدارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها للتوجيه العام من الرئيا المختص.
 يتولى شاغلها أعماال تتعلق بالشئون اإلدارية من تعيينات – نقل – ندب  -إعارة .
 يتولى مراجعة القيد بالسجالت والدفاتر وسجالت األحوال واألعمال للعاملين.
 يتابع تحرير واستيفاء النماذج واالستمارات فى نطاق عمله.
 يتخذ إجراءات منح اإلجازات والجماءات المختلفة للعاملين بجامعة كفر الشيخ وكلياتها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو المتوسط مرع خبررة متخصصرة فري مجرال العمرل واجتيراز البررامج التدريبيرة
التى تتيحها الجامعة بنجاح.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :األولــــى
الربـــط المــــالــــى2088 - 1080 :

(  )6-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون عاملين أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لشئون العاملين بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال القيام فى مجال شئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل .
 اتخاذ االجراءت الخاصة باإلعالن عن الوظائف الخالية والترشيح عليها واتخاذ إجرراءات التعيرين واسرتيفاء
مسوغاتها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بالنقل والندب واإلعارة وإعداد القرارات الخاصة بشأنها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بالترقيات والعالوات والتسويات وضم مدد الخدمة واألجازات والجماءات وإعرداد
القرارات الخاصة بها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بإنهاء الخدمة للعاملين بالجامعة وإعداد القرارات الخاصة بها.
 متابعة إعداد المذكرات الخاصة بالموضوعات التى تحال إليه لفحصها.
 مراجعة كشوف المهايا والمكافآت والمستحقات.
 متابعة إمساك سجل الحصر للوظائف واألقدميات والتقارير السرية واتخاذ إجراءات استيفائها.
 متابعة إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على لجنة شئون العاملين واتخاذ إجراءات تنفيذ قراراتها.
 مراجعة سجالت األجازات والتجنيد وسجل أحوال العاملين والتأكد من استيفائها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسري متوسرط أو فروق المتوسرط مناسرب لنروع العمرل مرع تروافر خبررة متخصصرة فرى مجرال العمرل
واجتياز البرامج التى تتيحها الجامعة.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )7-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مالية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للموازنة والحسابات بإدارة جامعة كفر الشيخ وكلياتها ووحداتها.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام بأعمال فى مجال الشئون المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 متابعة القيد فى الحسابات الخاصة بإدارة الشئون المالية.
 القيام بتحرير إخطارات البنوك.
 القيام بتحرير استمارات األضابير بعد فرز مستندات كل بند.
 القيام بمطابقة مجاميع المصروفات وحسابات التسوية على دفاتر المصروفات والتسويات شهريا.
 التأشير على استمارات الصرف.
 القيام بالقيد فى دفراتر اإليررادات والمصرروفات والتأشريرات علرى االسرتمارات بمرا يفيرد اسرتيفاء المبرال مرن
أرصدة اإليرادات.
 إمساك دفاتر االرتباطات واألمانات المتنوعة والتأمينات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط لنوع العمل مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )8-4اسـم الوظيفة :كاتب سكرتارية ومحفوظات ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقررع هررذه الوظيفررة بكافررة األنشررطة التررى تررماول أعمررال السرركرتارية والمحفوظررات بررإدارة الجامعررة وكلياتهررا
ووحداتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال السكرتارية والمحفوظات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 القيام باألعمال الكتابية التى يكلف بها.
 القيام بكتابة المذكرات والمكاتبات على الحاسب اآللى.
 يتولى القيد بالسجالت وإعداد البيانات التى تطلب منه.
 القيام بحصر وجمع البيانات التى تحتاج إلى خبرة خاصة.
 مراجعة ومتابعة المكاتبات الخاصة بالقسم.
 تقديم اإلحصاءات والبيانات التى يكلف بها فى المواعيد المحددة.
 متابعة الرد على المكاتبات الواردة التى تحتاج إلى رد وإرسال االستعجاالت الالزمة.
 مراجعة أعمال حفد الملفات بالطرق الحديثة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثانيــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )9 -4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مخمنية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال المخازن والعهد.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 القيام باستالم األصناف الواردة للمخمن والمرتجعة والتحفد عليها بطريقة منظمة وقيدها بالدفاتر بعد اتخاذ
إجراءات فحصها.
 التأكد مرن سرالمة الطررود واألصرناف عنرد اسرتالمها بمطابقتهرا علرى المواصرفات طبقرا لقررار لجنرة الفحرص
وإثبات التالف فى محاضر التسليم.
 متابعة القيام بحفد األصناف المخمنية بالطرق العلمية السليمة.
 التأكد من اإلخطار عن األصناف التى وصلت إلى حد الطلب والحرد األدنرى وكرذلك األصرناف الراكردة والميرادة
وتنفيذ ما يتقرر بشأنها.
 اإلشررراف علررى صرررف األصررناف المعتمرردة واالحتفرراظ بمسررتندات الصرررف فررى ملفررات خاصررة حسررب أرقامهررا
وتسلسلها وإرسال صورة منها إلى مراقبة العهد وأخرط للشطب أول بأول بعد التوقيع عليها بما يفيرد إتمرام
الصرف.
 التأكد من توافر أجهمة اإلطفاء واألمن بالمخمن واألدوات الالزمة للتخمين.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو المتوسط مع خبرة متخصصة في مجال العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1908 -780 :

(  )10-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون إدارية ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة جامعة كفر الشيخ وكلياتها والوحدات اإلدارية التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بمراجعة األعمال الكتابية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للمدير المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 مراجعة أعمال البريد الواردة وقيده وأعمال توزيعه .
 مراجعة أعمال البريد الصادر وقيده وتصديره.
 مراجعة أعمال تصنيف وترتيب أرشيف الوحدة.
 مراجعة أعمال حفد الملفات بالطرق الحديثة.
 متابعة الرد على المكاتبات الواردة التى تحتاج إلى رد وإرسال االستعجاالت الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها ثمانى سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــة
الربـــط المــــالـــــى190 -780 :

(  )11-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون عاملين ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بوحدات شئون العاملين بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال فى مجال شئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل .
 اتخرراذ االجررراءات برراإلعالن عررن الوظررائف الخاليررة والترشرريح عليهررا واتخرراذ اجررراءات التعيررين واسررتيفاء
مصوغاتها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بالنقل والندب واإلعارة وإعداد القرارات الخاصة بشأنها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بالترقيات والعالوات والتسويات وضم مدد الخدمة واألجازات والجماءات وإعرداد
القرارات الخاصة بها.
 القيام باإلجراءات الخاصة بإنهاء الخدمة للعاملين بالجامعة وإعداد القرارات الخاصة بها.
 إعداد المذكرات الخاصة بالموضوعات التى تحال إليه لفحصها.
 مراجعة كشوف المهايا والمكافآت والمستحقات.
 إمساك سجل الحصر للوظائف واألقدميات والتقارير السرية واتخاذ إجراءات استيفائها.
 إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على لجنة شئون العاملين واتخاذ إجراءات تنفيذ قراراتها.
 دراسة سجالت األجازات والتجنيد وسجل أحوال العاملين والتأكد من استيفائها.
 اتخاذ االجراءت الكفيلة بحفد المستندات واألوراق والملفات الخاصة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو المتوسط مع خبرة متخصصة في مجال العمل .
 قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

135

المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )12-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مالية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال الشئون المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 متابعة القيد فى الحسابات الخاصة بأقسام الشئون المالية.
 القيام بتحرير إخطارات البنوك.
 القيام بتحرير استمارات األضابير بعد فرز مستندات كل بند.
 القيام بمطابقة مجاميع المصروفات وحسابات التسوية على دفاتر المصروفات والتسويات شهريا.
 التأشير على استمارات الصرف.
 القيررام بالقيررد فررى دفرراتر اإليرررادات والمصررروفات والتأشررير علررى االسررتمارات بمررا يفيررد اسررتيفاء المبررال مررن
أرصدة اإليرادات.
 إمساك دفاتر االرتباطات واألمانات المتنوعة والتأمينات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )13-4اسـم الوظيفة  :كاتب سكرتارية ومحفوظات ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة السكرتارية والمحفوظات بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باإلشراف على أعمال السكرتارية والمحفوظات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر من مدير اإلدارة المختص.
 اتخاذ اإلجراءات الخاصة بضمان تنفيذ أعمال الكتابة على الحاسب .
 اتخاذ االجراءات الخاصة بضمان حسن سير العمل في قيد الوارد والصادر وتوزيعها.
 اإلشراف على أعمال القيد (الوارد والصادر).
 اتخاذ االجراءت الكفيلة بحفد المستندات واألوراق والملفات الخاصة .
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسي متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة متخصصة في مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة:الثالثــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )14-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون مخمنية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال المخازن والعهد.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه العام للرئيا المختص.
 اإلشراف على استالم األصناف الواردة للمخمن والمرتجعة والتحفد عليهرا بطريقرة منظمرة وقيردها بالردفاتر
بعد اتخاذ إجراءات فحصها.
 التأكد مرن سرالمة الطررود واألصرناف عنرد اسرتالمها بمطابقتهرا علرى المواصرفات طبقرا لقررار لجنرة الفحرص
وإثبات التالف فى محاضر التسليم.
 متابعة القيام بحفد األصناف المخمنية بالطرق العلمية السليمة.
 التأكد من اإلخطار عن األصناف التى وصلت إلى حد الطلب والحرد األدنرى وكرذلك األصرناف الراكردة والميرادة
وتنفيذ ما يتقرر بشأنها.
 اإلشررراف علررى صرررف األصررناف المعتمرردة واالحتفرراظ بمسررتندات الصرررف فررى ملفررات خاصررة حسررب أرقامهررا
وتسلسلها وإرسال صورة منها إلى مراقبة العهد وأخرط للشطب أول بأول بعد التوقيع عليها بما يفيرد إتمرام
الصرف.
 التأكد من توافر أجهمة اإلطفاء واألمن بالمخمن واألدوات الالزمة للتخمين.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )15-4اسـم الوظيفة :كاتب شئون إدارية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة السكرتارية والمحفوظات بالجامعة وكلياتها ووحداتها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الشئون اإلدارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 اإلشراف على أعمال البريد الوارد وقيده وتوزيعه .
 اإلشراف على أعمال البريد الصادر وقيده وتوزيعه.
 اإلشراف على أعمال تصنيف وترتيب أرشيف الوحدة.
 اإلشراف على أعمال حفد ملفات الوحدة بالطرق الحديثة.
 اإلشـراف على متابعـة الـرد على المكـاتبات الـواردة التى تحتاج إلى رد وإرسال االستعجاالت الالزمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهـل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل مع توافر خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )16-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون عاملين ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة لشئون العاملين بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال القيام فى مجال شئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل .
 اتخاذ االجراءات الخاصة باإلعالن عن الوظائف الخالية.
 تلقى الطلبات المقدمة بشأن التعيين وفحصها والتأكد من مطابقتها لشروط اإلعالن .
 اتخاذ االجراءات لتعيين المرشحين لشغل الوظائف الخالية واستيفاء مسوغات التعيين .
 مراجعة ملفات الخدمة وصحائف األحوال والتأكد من استيفائها وإمساك سجالت أحروال العراملين واإلجرازات
والتجنيد وغيرها.
 إعداد المذكرات والمكافآت الخاصة بالموضوعات المحالة له.
 االشتراك فى االجراءت الخاصة بالترقيات والعالوات والتسويات والجماءات وتسوية حراالت العراملين وضرم
مدة الخدمة السابقة واالجراءات الخاصة بإنهاء مدة الخدمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسي متوسط أو فوق المتوسط مناسب مع خبرة متخصصة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــة
الربـط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )17-4اسـم الوظيفة  :أمين مخــــــــمن ثالــــــــــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يتولى شاغلها تنفيذ اإلجراءات المخمنية السليمة داخل المخمن بما يحافد على المخمن من التلف والصرف
طبقا ألذون الصرف الواردة والمعتمدة والتسجيل بالدفاتر المخمنية واالحتفاظ بها كاملة مستوفاة البيانات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 يتسلم األدوات واألصناف الرواردة بعرد فحصرها والتأكرد مرن مطابقتهرا للمواصرفات المطلوبرة والمحرددة برإذن
التوريد.
 يصرف األدوات واألصناف المطلوبة طبقا ً ألذون الصرف المعتمدة.
 يستوفى بيانات الدفاتر التى تقضى اللوائح والئحة المخازن بإمساكها.
 يبل عن األصناف الراكدة والناقصة بصفة دورية.
 يشترك فى لجان فحص األصناف الواردة ولجان استالمها.
 يشترك فى إجراءات العهد المخمنية.
 يتأكد من مراعاة قواعد التخمين السليمة بالنسبة للمخمون.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسي فوق المتوسط أو متوسط مناسب لمجال العمل المماول.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــة
الربـط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  )18-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون مالية ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يتولى شاغل الوظيفة القيام بأعمال فى مجال الخمينة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر لمدير إدارة الخمينة.
 القيام بصرف كافة االستحقاقات الخاصة بالعاملين.
 القيام بأعمال تسجيل المبال الموردة بموجب قسائم التحصيل وتوريدها للبنك فى المواعيد المحددة لذلك.
 القيام بعمل سجل يومية الخمينة طبقا للتعليمات المالية.
 القيام بمراجعة كشوف المتحصالت ومطابقتها على دفاتر التحصيل قبل توريد المبال المحصلة للبنك.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــة :الرابعــــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  )19-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون مالية رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يتولى شاغل هذه الوظيفة القيام بأعمال فى مجال الشئون المالية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 إعداد المذكرات والمكاتبات وفق القوانين واللوائح والتعليمات.
 استيفاء الكشوف والنماذج واستخراج البيانات منها.
 إعداد مسودات المذكرات والمكاتبات وعرضها على الرئيا المباشر المختص.
 استالم األوامر والقرارات والتأشيرات بها فى السجالت.
 االشتراك فى عمل كشوف المرتبات واألجور طبقا للتعليمات.
 إمساك سجالت االرتباطات لالعتمادات المدرجة فى الموازنة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  )20-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون إدارية رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة السكرتارية والمحفوظات بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة باألعمال الكتابية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 القيام بأعمال البريد الوارد وقيده وتوزيعه.
 القيام بأعمال البريد الصادر وقيده وتصديره.
 القيام بأعمال حفد الملفات بالطرق الحديثة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  )21-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئون عاملين رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يتولى شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال فى مجال شئون العاملين.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 االشتراك فى اإلجراءات الخاصة بالتعيين فى الوظائف الخالية.
 الرد على المكاتبات الواردة.
 إمساك ملفات خدمة العاملين واتخاذ إجراءات استيفائها.
 اتخاذ إجراءات إرسال ملفات الخدمة للجهات ومراجعتها وحفظها عند إعادتها.
 استالم األوامر والقرارات الخاصة بالعاملين وإيداعها بالملفات وإثباتها واستيفاء ملفات الخدمة.
 تحرير كشوف المهايا والمستحقات.
 عرض طلبات األجازات وبيان أحقية تعديلها واستيفاء القرارات الخاصة لها.
 إبالغ القرارات الخاصة بالعاملين للجهات المختصة للتنفيذ.
 الكتابة على الكمبيوتر.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى مناسب متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل مع توافر خبرة فى مجال العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمـــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعـــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  )22-4اسـم الوظيفة  :كاتب سكرتارية ومحفوظات رابع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بوحدات التقسيمات التنظيمية بالجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يتولى شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال السكرتارية والمحفوظات بهذه الوحدات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى أعمال النسخ على الكمبيوتر.
 االشتراك فى قيد البريد الوارد وتوزيعه ومتابعته.
 االشتراك فى أعمال ترتيب وتبويب وتصنيف أرشيف الوحدة.
 حفد المستندات واألوراق فى الملفات الخاصة بها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل مناسرب لنروع العمرل مرع تروافر خبررة فرى مجرال
العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  ) 23-4اسـم الوظيفة  :كاتب شئــون مخمنيــــة رابـــــع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال المخازن.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات التى تحكم العمل.
 متابعة استالم األصناف الواردة.
 القيام بفحص األصناف الموردة والتأكد من مطابقتها للشروط.
 اتخاذ اجراءات األصناف الموردة طبقا للمصرح به فى االستمارات واتخاذ إجراءات الخصم من العهدة.
 القيام بالتسجيل بالدفاتر الممسوكة بمعرفة المخازن والتأكد من سالمتها واتخاذ اإلجراءات الخاصرة بتكهرين
األصناف وخصم قيمة النقد.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــة
الربط المــــالــــى1212 – 396 :

(  )24-4اسـم الوظيفة  :أمين مخـــــمن رابـــــــــع
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغلها باستالم األصناف الواردة واتخاذ إجراءات التخمين والصرف طبقرا لرألذون المحرررة ومسرك
الدفاتر المخمنية مستوفاة البيانات أوالً بأول.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغلها لإلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 يتسلم األدوات واألصناف الواردة ومراجعتها ويتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
 يقوم بترتيب الوارد من داخل المخمن بما يحافد على صيانته.
 يقوم بصرف األصناف المطلوبة الواردة فى أذون الصرف.
 يقوم بالتبلي عن األصناف الراكدة بصفة دورية.
 يجرط أعمال القيد بالدفاتر التى تقضى اللوائح بإمساكها.
 يبل عن األصناف التى يصل المخمون فيها إلى الحد المطلوب.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى متوسط أو فوق المتوسط مناسب لنوع العمل.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجمــــــــوعة النوعية :للوظائف المكتبية
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الخامســـة
الربـــط المــــالـــــى924 - 372:

(  )25-4اسـم الوظيفة  :كاتب سكرتارية ومحفوظات خاما
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفـة بإدارة الجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال السكرتارية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل هذه الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 المساعدة فى أعمال النسخ على الكمبيوتر.
 المساعدة فى قيد البريد الوارد وتوزيعه ومتابعته.
 المساعدة فى قيد البريد الصادر وتوزيعه ومتابعته.
 المساعدة فى أعمال ترتيب وتصنيف أرشيف الوحدة.
 حفد المستندات واألوراق فى الملفات الخاصة بها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 مؤهل دراسى فوق المتوسط أو متوسط أو أقل من المتوسط دون الحاجة لخبرة عملية سابقة.
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(  ) 5المجموعـة النوعيـة الحرفية
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(  ) 1-5وظائف الورش واآلالت

151

المجموعة النوعية:الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــــــــــــــــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 1- 1-5اسـم الوظيفة :كهربائــــى أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 متابعة أعمال التركيبات الكهربائية والتوصيالت الداخلية.
 متابعة أعمال إصالح األدوات الكهربائية التى تحتاج المهارة.
 القيام باألعمال الكهربائية التى تحتاج مهارة.
 القيام بتركيب اللوحات الكهربائية..
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة عمليه فى مجال التوصيالت الكهربائية مع إجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــــــــــــــــــة
الربـــط المــــالـــــى1608 – 516 :

(  ) 2- 1-5اسـم الوظيفة :نجـــــــــار أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال النجارة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 االشتراك فى تقدير المجموعة الفنية فى أعمال النجارة الدقيقة.
 مراجعة تنفيذ األعمال التى تطلب ألعمال األبحاث.
 مراجعة أعمال صيانة المشغوالت الخشبية.
 مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لألثاث واألدوات الخشبية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة عمليه فى مجال النجارة وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1608 – 516 :

(  ) 3- 1-5اسـم الوظيفة :كهربائــــــى ثـــان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى أعمال التركيبات الكهربائية والتوصيالت الداخلية.
 االشتراك فى إصالح األدوات الكهربائية.
 االشتراك فى تركيب اللوحات الكهربائية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية العمل بدون مؤهل مع توافر خبرة عملية فى أعمال الكهرباء مع إجادة القراءة والكتابة .
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1212 – 396 :

(  ) 4- 1-5اسـم الوظيفة :نجـــــــار ثـــــان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام بأعمال النجارة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 القيام باألعمال الفنية فى أعمال النجارة الدقيقة.
 القيام بتنفيذ األعمال التى تطلب ألعمال األبحاث.
 القيام بأعمال صيانة المشغوالت الخشبية.
 القيام بأعمال الصيانة الدورية لألثاث واألدوات الخشبية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع توافر خبرة عملية فى أعمال النجارة وإجادة القراءة والكتابة .
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الخامســــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

( ) 5- 1-5

اسـم الوظيفة :كهربائى ثالــــث

الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بأعمال التركيبات الكهربائية والتوصيالت الداخلية.
 القيام بأعمال إصالح األدوات الكهربائية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال الكهرباء مع إجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الخامســـــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

(  ) 6- 1-5اسـم الوظيفة :نجــــار ثالــــــــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام بأعمال النجارة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 االشتراك فى تقديم المعونة الفنية فى أعمال النجارة الدقيقة.
 االشتراك فى تنفيذ األعمال التى تطلب ألعمال األبحاث.
 االشتراك فى صيانة المشغوالت الخشبية.
 االشتراك فى أعمال الصيانة الدورية لألثاث واألدوات الخشبية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال العمل وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجـــــــــــــــــــــــة :السادســــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

(  ) 7- 1-5اسـم الوظيفة :كهربائــــى مساعد
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال تخصصه.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 المعاونة فى أعمال التركيبات الكهربائية والتوصيالت الداخلية.
 المعاونة فى إصالح األدوات الكهربائية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة واجتياز االختبار المقرر لشغل الوظيفة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الورش واآلالت
الدرجــــــــــــــــــــة :السادســــــــــــــــة
الربط المالــــــــــي924 – 372 :

(  ) 8- 1-5اسـم الوظيفة :نجــــــار مساعـــد
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية.
 يختص شاغل الوظيفة بالقيام باعمال النجارة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للمدير المختص.
 المعاونة فى تنفيذ األعمال التى تطلب ألعمال األبحاث.
 المعاونة فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لألثاث واألدوات الخشبية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع اجتياز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة وإجادة القراءة والكتابة.
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(  ) 2-5وظائف الحركـــة والنقـــل
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــــة :االولــــــــــــــــــــي
الربط المالـــــــــــي2088 – 1080:

(  ) 1-2-5اسـم الوظيفة :مالحد حرفيين
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال قيادة السيارات وصيانتها.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 يخضع شاغل هذه الوظيفة ل ِ
 اإلشراف على مجموعة العمال فى المستويات األدنى.
 توزيع العمل على مجموعة العمال الخاضعين إلشرافه وتنسيق العمل بينهم.
 القيام بأعمال قيادة السيارات المالكى.
 متابعة الكشف على أجهمة السيارات قبل وبعد استعمالها.
 التبلي عن األعطال التى تظهر فى السيارات فورا.
 االشتراك فى إعداد جداول الصيانة وتحديد مواعيدها.
 اإلشراف على الصيانة الدورية للسيارات وعلى العمرات السنوية.
 التأكد من حفاظ العمال على ما بعهدتهم من مواد وأدوات وخامات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال القراءة والكتابة والحصول على رخصة قيادة درجة أولى.
 قضاء مدة بينية قدرها ست سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1908 – 780 :

(  ) 2-2-5اسـم الوظيفة :عامل تليفـــــــون ممتاز
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الخدمات الداخلية باإلدارة العامة للشئون اإلداريرة بالجامعرة قسرم الخردمات الداخليرة
والكليات.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال التليفونات.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل هذه الوظيفة ل ِ
 اإلشراف على مجموعة العمال فى المستويات األدنى.
 توزيع العمل على مجموعة العمال الخاضعين إلشرافه وتنسيق العمل بينهم.
 إعداد سجالت للمكالمات الخارجية المصلحية ومتابعة إمساك هذه السجالت.
 إعداد سجالت للمكالمات المحلية والخارجية واستالم المبال الخاصة بها ومتابعة إمساك السجل.
 اسررتخراج حرروافد توريررد المبررال الخاصررة بالمكالمررات التليفونيررة الشخصررية لخررارج المدينررة وتوريررد قيمتهررا
للخمينة.
 اإلبالغ عن األعطال فى الخطوط الخارجية والداخلية واإلشراف على إصالحها.
 االشراف على عملية شحن البطاريات الخاصة بالسويتش.
 اإلشراف على أعمال الصيانة الدورية والعمرات السنوية.
 التأكد من حفاظ العمال على ما بعهدتهم من مواد وأدوات.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال االتصاالت السلكية وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها ثماني سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1608 – 516 :

(  ) 3-2-5اسـم الوظيفة :عـــــــامل تليفون أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الخدمات الداخلية باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بالجامعة وقسم الخردمات الداخليرة
والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال التليفون.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل هذه الوظيفة ل ِ
 مسك السجل للمكالمات الخارجية المصلحية.
 مسك سجل للمكالمات الشخصية المحلية والخارجية واستالم المبال الخاصة بها.
 اسررتخراج حرروافد توري رد المبررال الخاصررة بالمكالمررات التليفونيررة الشخصررية لخررارج المدينررة وتوريررد قيمتهررا
للخمينة.
 اإلبالغ عن األعطال فى الخطوط الخارجية والداخلية ومتابعة إصالحها.
 متابعة شحن البطاريات الخاصة بالسويتش.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع توافر خبرة فى مجال االتصاالت السلكية مع إجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــة :الرابعـــــــــــــــــة
الربط المالــــــــــي1212 – 396 :

(  ) 4-2-5اسـم الوظيفة :عامــــل تليفـون ثــــــان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الخدمات الداخلية باإلدارة العامة للشئون اإلداريرة بالجامعرة قسرم الخردمات الداخليرة
بالكليات.
 يختص شاغل الوظيفة باألعمال الخاصة باالتصاالت التليفونية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
اإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة تحت ِ
 القيام بالعمل على سويتش الجامعة الفرعى أو الرئيسى.
 القيام بتلبية االتصاالت التليفونية التى تطلب منه.
 القيام باعمال الدفاع المدنى الخاصة باالتصاالت التليلفونية.
 القيام بإبالغ اإلشارات التليفونية إلى الجهات المختصة وتلقى اإلشارات منها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال االتصاالت السلكية وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الخامســـــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

(  ) 5-2-5اسـم الوظيفة :عامل تليفـــــون ثالــــــث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الخدمات الداخلية باإلدارة العامة للشئون اإلداريرة بالجامعرة قسرم الخردمات الداخليرة
بالكليات.
 يختص شاغل الوظيفة باألعمال الخاصة باالتصاالت التليفونية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 القيام بالعمل على سويتش مكتب من المكاتب الرئيسية.
 القيام بتلبية االتصاالت التليفونية التى يطلبها الرئيا.
 القيام بإبالغ اإلشارات الصادرة من المكاتب أو الواردة منها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال االتصاالت السلكية مع إجادة القراءة والكتابة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الحركة والنقل
الدرجـــــــــــــــــــــــة :السادســـــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي744 – 360:

(  ) 6-2-5اسـم الوظيفة :عامل تليفـــــون مسـاعـــد
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بإدارة الخدمات الداخلية باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بالجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة باألعمال الخاصة باالتصاالت التليفونية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر من الرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 القيام بتلبية االتصاالت التليفونية التى يطلبها موظفى الجامعة لموم العمل.
 القيام بإبالغ اإلشارات الصادرة من المكاتب أو الواردة إليها.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال لالتصاالت السلكية مع إجادة القراءة والكتابة.
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(  ) 3-5وظائف الفنون والعمارة
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثانيـــــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1608 – 516 :

(  )1-3-5اسـم الوظيفة :سبــــاك صحى ممتاز
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للجامعة وكلياتها.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال السباكة الصحية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف العام المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 متابعة أعمال السباكين وتقديم المساعدة الفنية لهم.
 متابعة تركيب التوصيالت الصحية المطلوبة.
 متابعة أعمال تركيب التوصيالت الالزمة للسخانات.
 متابعة أعمال الكشف الدورط على جميع التركيبات الصحية.
 متابعة أعمال الصيانة الدورية على جميع التركيبات الصحية.
 التحفد على ما تحت يده من أدوات وقطع غيار.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة فى مجال العمل وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الرابعــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1212 – 396 :

(  )2-3-5اسـم الوظيفة :سباك صحــى ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال السباكة الصحية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 االشتراك فى أعمال السباكة وتقديم المساعدة للعمال.
 االشتراك فى تركيب التوصيالت الصحية المطلوبة.
 االشتراك فى تركيب التوصيالت الالزمة للسخانات.
 االشتراك فى الكشف الدورط على جميع التركيبات الصحية.
 االشتراك فى الصيانة الدورية.
 التحفد على ما تحت يده من أدوات وقطع غيار.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة عملية فى مجال أعمال السباكة مع إجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :الحرفية لوظائف الفنون والعمارة
الدرجـــــــــــــــــــــة :الخامســــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

(  )3-3-5اسـم الوظيفة :سباك صحــــــــــى ثالث
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال السباكة الصحية.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
إلشراف المباشر للرئيا المختص.
 يخضع شاغل الوظيفة ل ِ
 القيام بأعمال السباكة ومساعدة العمال.
 القيام بتركيب التوصيالت الصحية المطلوبة.
 القيام بتركيب التوصيالت الالزمة للسخانات.
 الكشف الدورط على جميع التركيبات الصحية.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع خبرة عملية فى مجال السباكة الصحية وإجادة القراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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( )6مجموعـة الخدمات المعاونة
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات المعاونـــــــــة
الدرجـــــــــــــــــــــــة :الثالثـــــــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1608 – 516 :

(  ) 1-6اسـم الوظيفة :معاون خدمــــــــة ممتاز
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة باإلدارة العامة للشئون اإلدارية بالجامعة والكليات
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات المعاونة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 اإلشراف على حضور وانصراف العمال.
 اإلشراف على أعمال النظافة ومراقبة العمال ألدائهم ألعمالهم.
 اإلشراف على أمناء العهد.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع اإللمام بالقراءة والكتابة.
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.

172
المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات المعاونــــــــة

الدرجــــــــــــــــــــــة :الرابعـــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي1212 – 396 :

(  ) 2-6اسـم الوظيفة :معـــــاون خدمــــــة أول
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بجميع إدارات الجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات المعاونة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تولى أعمال النظافة وخدمة المكاتب.
 القيام باعمال الشيالة والمنقوالت التى تتم بالتعاون مع عمال الخدمات المعاونة.
 تولى ترتيب األثاث والمفروشات.
 المشاركة فى أعمال الحفر والردم التى تستلممها ظروف العمل.
 القيام بخدمة الحيوانات بالكليات التى تستلممها ذلك.
 استالم العهد والمواد المستخدمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع اإللمام بالقراءة والكتابة
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات المعاونـــــــــــة
الدرجــــــــــــــــــــــة :الخامســــــــــــــــــة
الربط المالـــــــــــي924 – 372 :

(  ) 3-6اسـم الوظيفة :معــــاون خدمــــــة ثان
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بجميع إدارات الجامعة والكليات.
 يختص شاغل الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات المعاونة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 تولى أعمال النظافة وخدمة المكاتب.
 القيام باعمال الشيالة والمنقوالت التى تتم بالتعاون مع عمال الخدمات المعاونة.
 تولى ترتيب األثاث والمفروشات.
 المشاركة فى أعمال الحفر والردم التى تستلممها ظروف العمل.
 القيام بخدمة الحيوانات بالكليات التى تستلممها ذلك.
 استالم العهد والمواد المستخدمة.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع اإللمام بالقراءة والكتابة
 قضاء مدة بينية قدرها خما سنوات على األقل فى وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة.
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المجموعة النوعية :لوظائف الخدمات المعاونـــــــــــــة
الدرجـــــــــــــــــــــة :السادســــــــــــــــــة
الربط المالــــــــــي744 – 360:

(  ) 4-6اسـم الوظيفة  :معاون خدمـــة
الوصــــف العـــــام:
 تقع هذه الوظيفة بجميع إدارات الجامعة والكليات.
 يختص شاغل هذه الوظيفة بأعمال فى مجال الخدمات المعاونة.
واجـــبات ومسئوليات الوظيفـــــة :
 يخضع شاغل الوظيفة لإلشراف المباشر للرئيا المختص.
 القيام بمالحظة حضور وانصراف العمال.
 االشراف على أعمال النظافة ومراقبة العمال ألدائهم ألعمالهم.
 اإلشراف على أمناء العهد.
 القيام بما يسند إليه من أعمال أخرط مماثلة.
مطالــــــب التأهيــــــل:
 صالحية بدون مؤهل مع إجادة القراءة والكتابة مع اجتياز االختبار المقرر لشغل الوظيفة.

