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  لعميد المعھد الوظيفيالتوصيف 

  
  

    الواجبات والمسئوليات :ـ
  . والمالية وا�دارية العلميةشئونه  ارةوإديقوم بتصريف أمور المعھد  -

 ألجامعهمجلس المعھد ومجلس  وكذلك تنفيذ قرارات الجامعيةح يكون مسئو2ً عن تنفيذ القوانين واللوائ -

  والمجلس اBعلى للجامعات فى حدود ھذه القوانين واللوائح .

كل عام عن شئون التعليم  نھايةفى  الجامعةيقدم بعد العرض على مجلس المعھد ، تقريراً إلى رئيس  -
  والبحوث وسائر  نواحى النشاط فى المعھد .

 فى المعھد ويعرض عليھا ما يرى من موضوعات .  المشكلةمجالس اBقسام واللجان  اجتماعيدعو إلى  -

 يدعو إلى المؤتمر العلمى للمعھد . -

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
  الكفاءة القيادية وا1دارية:

 :ءة من حيث مدى توافر كل العناصر التاليةتقاس ھذه الكفا

 .ير تطو لمشروعات تنفيذية وبرامج أھداف وتحديد شاملة يةرؤ وضع على القدرة .١

ھيئة  وأعضاء القيادات(  اBطراف كافة بين التعاون يسوده مناخ تھيئة على تساعد قيادية صفات .٢
 .)والعاملين والطZب التدريس

 الدائم. التطوير إدارة على درةوالق ا2ستراتيجى التخطيط مھارة .٣

 .وإدارتھا اBزمات مواجھة على القدرة .٤

 .والخارج الداخل ىف ىالمجتمع التواصل على القدرة .٥

 .الفعال ا2تصال ومھارات ،ا2لكترونية الحديثة الوسائط مع التعامل على القدرة .٦

 .يةالذات الموارد لتنمية متنوعة تمويل مصادر جذب على القدرة .٧

 الجامعى. الشأن �دارة الZزمة والقانونية المالية لجوانببا ا�لمام .٨

 الشئون فى وندوات تدريبية دورات وحضور أخرى، قيادية مناصب أي أو أكاديمية، قيادية مناصب تقلد .٩

 ا�دارية واBكاديمية.

 .والجامعة المعھدو القسم مستوى على وا2دارية العلمية واللجان المجالس فى الفاعلة المشاركة .١٠

 .والمجتمع للطZب رياضية واجتماعية وعلمية ثقافية أنشطة تنفيذ فى المشاركة .١١

 النشاط العلمى والبحثى

 تقاس ھذه الكفاءة من حيث مدى توافر كل العناصر التالية:

 .والمجتمعية اBكاديمية اBوساط فى العلمية والمكانة السمعة .١

 الجامعى. الوسط اخلد الطيبة والعZقات الجامعية القيم والتقاليد احترام .٢

 البحثية المشروعات فى والمشاركة علمية رسائل على وا�شراف أبحاث بنشر العلمى البحث متابعة .٣

 .التطوير ومشروعات

 للوفاء والتعلم فى التعليم العالمية النظم لمسايرة وتطويعھا الدراسية المناھج وتقويم تطوير فى المشاركة .٤

 .العمل سوق بمتطلبات

 .دولية ومشروعات أنشطة فى المشاركة .٥

 .المحلية وا�قليمية والعالمية العلمية، المؤتمرات فى الفاعلة المشاركة .٦

 .الطZب مع والتفاعل التدريسية الخبرة .٧

  العلمى. التقدير ھرومظا الجوائز .٨

  .والعالمية المحلية العلمية الجمعيات عضوية .٩
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  التوصيف الوظيفى لرئيس مجلس القسم  

  

     يات :ـالواجبات والمسئول

يشرف على الشئون العلمية وا�دارية والمالية فى القسم فى حدود السياسة التى يرسمھا مجلس المعھد  -
  ومجلس القسم وفقاً للوائح والقوانين.

كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية  نھايةيقدم بعد العرض على مجلس القسم تقريراً إلى العميد فى  -
  الية وذلك للعرض على مجلس المعھد . والتعليمية وا�دارية والم

 ا2جتماعمرتين على اBقل خZل العام الجامعى ، ويحرر عن  لZجتماعيدعو للمؤتمر العلمى للقسم  -

  محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس المعھد .

   مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 منھم ثZثة أقدم أحد أكثر،  يتم اختيار  أو ينالعامل من أساتذة ثZثة بھا يوجد التى العلمية اBقسام فى .١

 بديل مرشح إضافة يتم ا2نتخابات إجراء قبل الثZثة أحد المرشحين اعتذار حالة وفى .السري با2قتراع

 .فى اBقدمية لھم التالى ھو

 والعاملون والمتفرغون غينالمتفر غير اBساتذة( التدريس ھيئة أعضاء جميع ا2نتخاب فى يشارك .٢

 والمعيدون) المساعدون المدرسون( المعاونة الھيئة إلى با�ضافة ،)والمدرسون المساعدون Bساتذةوا

 التدريس. ھيئة Bعضاء الصحيحة اBصوات من % ١٠يتجاوز 2 بما

  

  :اvتية القواعد تطبق بالقسم عاملين أساتذة ثZثة وجود عدم لةفى حا

 ،بينھما من اBقدم يعين العاملين اBساتذة من اBكثر على اثنين وجود حالة فى -

 ،المساعدين اBساتذة أقدم القسم مجلس رئيس بعمل العاملين يقوم اBساتذة من القسم خZ إذا -

ً  المتفرغين اBساتذة أقدم يعين مساعدون أساتذة بالقسم يوجد لم إذا -   القسم مجلسرئيس  بأعمال قائما

  

    مرشحين لرئاسة ا"قسام العلمية: يفضل أن تتوفر المعايير والشروط ا@تية في ال

 سنة عند الترشح لمنصب رئيس القسم حتى يتمكن من قضاء فترة رئاسة القسم كاملة.   ٥٧أ2 يزيد السن عن  -١

 .قبل ترشحه لمنصب رئيس القسم مباشرةسنوات  ٣ نع تقللمدة 2  بالقسمستاذ أمنصب  شغلقد  نيكو أن -٢

 ، وخاصة في المجا2ت اvتية: اصة للقيادات اBكاديميةأن يكون قد حصل على دورات تدريبية خ -٣

 التخطيط ا�ستراتيجي  •

 المھارات ا�دارية للقيادات  •

 معايير ونظم إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية  •

 طرق اتخاذ القرار وحل المشكZت  •

  الجامعة. وأ المعھدى مستوى لالجودة ع أعمالفى  أن يكون قد شارك -٤

 .معھدمى والمشروعات البحثية باللفى البحث الععلمي مميز ويكون قد ساھم أن يكون له نشاط  -٥

 معھد. بالمجا2ت خدمة المجتمع فى أن يكون له نشاط مميز  -٦

أن تتوفر لديه المھارات السلوكية الخاصة بالقيادة، مثل: مھارات التواصل الفعال، إدارة اللجان وا2جتماعات  -٧
  ط، النزاھة والشفافية والموضوعية في اتخاذ القرار ... الخ . بنجاح، إدارة الوقت والعمل تحت ضغ

  أن يكون معروفا عنه ا2لتزام بآداب وأخZقيات المھنة والبحث العلمي.  -٨

أن يتمتع بالسمعة الطيبة والنزاھة العلمية والعZقات الشخصية الطيبة، ويتمتع باحترام أعضاء ھيئة  -٩
رقم من قانون تنظيم الجامعات  ١١٠زاءات كما ھو منصوص بالمادة التدريس. وأ2 يكون قد وقع عليه أي ج

  .١٠٤إلى  ١٠١، أو خالف المواد  ١٩٧٢) لسنة ٤٩(
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  التدريس  ةالتوصيف الوظيفى "عضاء ھيئ

  

  

  مدرس / أستاذ مساعد / أستاذ / أستاذ متفرغ .   :المسمى الوظيفى
  

     الواجبات والمسئوليات :ـ

  والمحاضرات والتمرينات العملية  . التفرغ للقيام بالدروس -

  القيام بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة وا�شراف على ما يعده الطZب منھا . -

  ا�شراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدھا بالمراجع  . -

العمل على بث القيم الجامعية فى نفوس الطZب وترسيخ ودعم ا2تصال المباشر بالطZب ورعاية  -
  ا2جتماعية والثقافية والرياضية . شئونھم

حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والمعامل وتقديم تقرير عن كل حادث من شأنه ا�خZل  -
  بالنظام.

تقديم تقرير سنوى عن النشاط العلمى والبحوث التى أجراھا ونشرھا والبحوث الجارية إلى رئيس   -
  م .مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القس

المشاركة فى أعمال المجالس واللجان التى يكونون أعضاء فيھا والمشاركة فى أعمال المؤتمرات  -
  العلمية للقسم أو المعھد .

 

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
تؤھله لشغل  ةفى ماد ةأن يكون حاصZً على الدكتوراه أو ما يعادلھا من إحدى الجامعات المصري .١

أو معھد علمى معترف به فى مصر أو فى  ةيلمع ةأخرى أو ھيئ ةZً من جامعأو أن يكون حاص ةالوظيف
  يعتبرھا المجلس اBعلى للجامعات معادله لذلك . ةالخارج على درج

 ةيشترط فيمن يعين مدرس أن يكون قد مضت ست سنوات على اBقل على الحصول على درج .٢
؛ خمس سنوات على اBقل  ةيفة مدرس مدمساعد أن يكون قد شغل وظ اومن يعين أستاذ؛ البكالوريوس 

 . ومن يعين أستاذاً أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على اBقل

 ونشرھا. ةأن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكر اأستاذأو  مساعد ايشترط فيمن يعين أستاذ .٣

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . .٤

 نه معيداً أو مدرساً مساعداً يسلكه منذ تعيمون ملتزماً فى عمله وإذا كان من المدرسين فيجب أن يك .٥

   كذلك 2بد أن تتوافر لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس. .٦

فى المعھـد جميـع  ةيعيــن بصفــه شخصيــ:   نيBساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرخاص با .٧
 .غين متفر ةساتذأمن يبلغـون سـن انتھـاء الخدمة ويصبحون 
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  لمدرسين المساعدينلالتوصيف الوظيفى 
  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
  القيام بدراساتھم وبحوثھم العلمية فى سبيل الحصول على الدكتوراة. -

- Bعمال التى يكلفھم بھا العميد ومجلس القسم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علميه وغيرھا من ا
  المختص .

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
-  ًZستير وإذا كان من بين المعيدين يشترط أن يكون ملتزماً فى عمله منذ الماجعلى درجه  أن يكون حاص

يد تعينه معيداً . وإن كان من غيرھم فيشترط حصوله على تزكيه من المشرف على الرسالة أو عم
  المعھد بعد أخذ رأى رئيس مجلس القسم المعنى .  

   

  

  

  

  التوصيف الوظيفى للمعيدين 

  

  

    الواجبات والمسئوليات :ـ
  القيام بدراساتھم وبحوثھم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير. -

ومجلس القسم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس علميه وغيرھا من اBعمال التى يكلفھم بھا العميد  -
  المختص .

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
أن يكون حاصZً على تقدير جيد على اBقل فى ماده التخصص وجيد جداً على اBقل فى التقدير العام فى  -

الدرجة الجامعية وتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل اBعلى فى التقدير العام وعند 
  ر يفضل اBعلى تقديراً فى التخصص.التساوى فى ھذا التقدي
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   لمدير وحدة ضمان الجودةالتوصيف الوظيفى 

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أھداف الوحدة بما يتفق مع سياسة وأھداف مركز ضمان  -

  الجودة بالجامعة 

 رات التي يصدرھا مجلس ا�دارة  متابعة تنفيذ القرا -

تشكيل الھيكل ا�داري والتنظيمي للوحدة واختيار أعضاء ھيئة التدريس بالمعھد من ذوى الخبرة في  -
 مجال ضمان الجودة والتطوير وتحديد المھام الوظيفية لجميع أعضاء الوحدة 

 ا2جتماع دوريا بأعضاء الوحدة (ھيئة التدريس وا�داريين)  -

 فني وا�داري على العاملين بالوحدةا�شراف ال -

متابعة أداء العمل بالوحدة واتخاذ ا�جراءات الZزمة 2نتظامه مع وضع آليات للتقويم الداخلي  -
 والخارجي

ا2جتماع دوريا مع منسقي ضمان الجودة من أعضاء ھيئة التدريس بالمعھد الذين يمثلون أقسام المعھد  -
 في وحدة ضمان الجودة

 التقارير الدورية لمنسقي ضمان الجودة بأقسام المعھدمراجعة  -

ا�شراف على تقديم الدعم الفني من الوحدة Bقسام المعھد في المراحل المختلفة من عملية التطوير  -
 وإنشاء نظام ضمان جودة داخلي وكذلك متابعة ا2ستمرارية في اBداء حسب المعايير المتفق عليھا 

بثقافة الجودة على مستوى الطلبة وجميع العاملين (أعضاء ھيئة التدريس  ا�شراف على حمZت التوعية -
 والموظفين ا�داريين) بالمعھد

 حضور جلسات مجلس المعھد لعرض أنشطة وإنجازات وتوصيات وحدة ضمان الجودة  -

تمثيل الوحدة المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال التطوير  -
 ضمان الجودةو

 اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين  -

  ا2ختصاصات اBخرى التي يفوضه فيھا مجلس إدارة الوحدة -

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  فييجب أن يكون له خبرة  -

  .المعھدوحدة ضمان الجودة ب فيكعضو يفضل أن يكون له خبرة سابقة  -

  .أو المعھد عند تعيينه مديرا للوحدة المعھدب إداريمنصب  أييجب أن 2 يشغل  -
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  التوصيف الوظيفى لوكيل المعھد لشئون الدراسات العليا و البحوث

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
 عليا  والبحوثفيما يتعلق بالدراسات ال المعھد ا2شراف على تسييرجميع امور -

بناء على اقتراحات مجلس اBقسام واللجان  معھدلعليا و البحوث العلمية في الإعداد خطة الدراسات ا -
  المختصة. 

  . معھدسام المختلفة بالمتابعة تنفيذ ھذه الخطة في اBق -

   .ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة في ھذا الشأن  معھدعلى شئون النشر العلمية في الاBشراف  -

   .وتولى شئون العZقات الثقافية الخارجية  معھدتمرات والندوات العلمية في الاقتراح تنظيم المؤ -

  فيما يخصه.  معھدا يعرض على المؤتمر السنوي للإعداد م  -

  .واقتراح الخطة لتزويدھا بالكتب والمراجع والدوريات  عھداBشراف على شئون الم  -

  

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
    ل أن تتوفر المعايير والشروط اvتية في الوكZء المختارين من قبل عميد المعھد: يفض -

 سنة عند التعيين لمنصب وكيل حتى يتمكن من قضاء فترة عمادة كاملة.   ٥٧أ2 يزيد السن عن  -١

 .قبل تعيينه لمنصب الوكيل مباشرةسنوات  ٣ نع تقللمدة 2  بالمعھدستاذ أمنصب  شغلقد  نيكو أن -٢

 ، وخاصة في المجا2ت اvتية: يكون قد حصل على دورات تدريبية خاصة للقيادات اBكاديمية أن -٣

 المھارات ا�دارية للقيادات  •

 معايير ونظم إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية  •

 طرق اتخاذ القرار وحل المشكZت  •

 إدارة اBزمات والكوارث  •

  الجامعة. وأ لمعھداى مستوى لالجودة ع أعمالفى  أن يكون قد شارك -٤

 .معھدمى والمشروعات البحثية باللفى البحث العأن يكون له نشاط علمي مميز ويكون قد ساھم  -٥

 معھد. بالمجا2ت خدمة المجتمع فى أن يكون له نشاط مميز  -٦

 أن يكون معروفا عنه ا2لتزام بآداب وأخZقيات المھنة والبحث العلمي.  -٧

العلمية والعZقات الشخصية الطيبة، ويتمتع باحترام أعضاء ھيئة  أن يتمتع بالسمعة الطيبة والنزاھة -٨
رقم من قانون تنظيم الجامعات  ١١٠التدريس. وأ2 يكون قد وقع عليه أي جزاءات كما ھو منصوص بالمادة 

 .١٠٤إلى  ١٠١، أو خالف المواد  ١٩٧٢) لسنة ٤٩(

  

  

  

  

  تنمية البيئةالتوصيف الوظيفى لوكيل المعھد لشئون الخدمة المجتمع و 

  



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

٨ 

 

   الواجبات والمسئوليات :ـ
  المعھدفى مجا2ت خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة ب المعھد ا2شراف على تسييرجميع امور -

  ا�شراف على كل ما يخص شئون البيئة وخدمة المجتمع . - -

  والصناعة والمجتمع المحيط   المعھدا�شراف على برتوكو2ت التعاون بين   -

  وتدريب الخريجين وتأھيلھم لسوق العمل . المعھدلى مكتب التوظيف با2شراف ع -

  ا2شراف على شئون البيئة داخل المؤسسة والمساھمة فى تحسن البيئة فى المجتمع المحيط . -

  ربط نتائج ا2بحاث العلمية بخدمة المجتمع . -

  تسويق اBبحاث العلمية التطبيقية  -

  عھد والتخلص من النفايات الضارةاBشراف على وسائل اBمن المعملى بالم  -

  اBشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص -

  

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
    يفضل أن تتوفر المعايير والشروط اvتية في الوكZء المختارين من قبل عميد المعھد:  -

 ة كاملة.  سنة عند التعيين لمنصب وكيل حتى يتمكن من قضاء فترة عماد ٥٧أ2 يزيد السن عن  -١

 .قبل تعيينه لمنصب الوكيل مباشرةسنوات  ٣ نع تقللمدة 2  بالمعھدستاذ أمنصب  شغلقد  نيكو أن -٢

 ، وخاصة في المجا2ت اvتية: أن يكون قد حصل على دورات تدريبية خاصة للقيادات اBكاديمية -٣

 المھارات ا�دارية للقيادات  •

 ية معايير ونظم إدارة الجودة بالمؤسسات التعليم •

 طرق اتخاذ القرار وحل المشكZت  •

 إدارة اBزمات والكوارث  •

  الجامعة. وأ المعھدى مستوى لالجودة ع أعمالفى  أن يكون قد شارك -٤

 .معھدمى والمشروعات البحثية باللفى البحث العأن يكون له نشاط علمي مميز ويكون قد ساھم  -٥

 . معھدبالمجا2ت خدمة المجتمع فى أن يكون له نشاط مميز  -٦

 أن يكون معروفا عنه ا2لتزام بآداب وأخZقيات المھنة والبحث العلمي.  -٧

أن يتمتع بالسمعة الطيبة والنزاھة العلمية والعZقات الشخصية الطيبة، ويتمتع باحترام أعضاء ھيئة  -٨
 رقممن قانون تنظيم الجامعات  ١١٠التدريس. وأ2 يكون قد وقع عليه أي جزاءات كما ھو منصوص بالمادة 

 .١٠٤إلى  ١٠١، أو خالف المواد  ١٩٧٢) لسنة ٤٩(

  

 

 

 

  الخريجينالتوصيف الوظيفى لمدير وحدة 



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

٩ 

 

  

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
 

 دعوة مجلس ا�دارة لZنعقاد بصفة دورية. -

 الوحدة. العمل على متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أھداف -

�دارة لمناقشتھا وفقا للقواعد التي  لين وعرضھا على مجلساقتراح صرف المكافآت والحوافز للعام -
 يضعھا مجلس ا�دارة.

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس ا�دارة. -

على المخالفات التي تصدر منھا إلى  العمل على اقتراح انتداب العاملين بالمعھد واقتراح توقيع العقوبات -
 .انون العملالجامعات وق عميد المعھد في ضوء قانون

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 

  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  فييجب أن يكون له خبرة  -

   المعھدوحدة ضمان الجودة ب فييفضل أن يكون له خبرة سابقة كعضو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

١٠ 

 

  و تنمية البيئة خدمة المجتمعالتوصيف الوظيفى لمدير وحدة 

  

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
 

 دعوة مجلس ا�دارة لZنعقاد بصفة دورية. -

 الوحدة. العمل على متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أھداف -

�دارة لمناقشتھا وفقا للقواعد التي  اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعرضھا على مجلس -
 ارة.يضعھا مجلس ا�د

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس ا�دارة. -

على المخالفات التي تصدر منھا إلى  عاملين بالمعھد واقتراح توقيع العقوباتالعمل على اقتراح انتداب ال -
 .الجامعات وقانون العمل عميد المعھد في ضوء قانون

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 

  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  فييجب أن يكون له خبرة  -

   المعھدوحدة ضمان الجودة ب فييفضل أن يكون له خبرة سابقة كعضو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

١١ 

 

  

  التدريب فى مجال الجودةالتوصيف الوظيفى لمدير وحدة 

  

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
 

 جلس المعھد.  وفي م تمثيل الوحدة أمام الغير -

 للوحدة . إدارةقرارات مجلس تنفيذ متابعة  -

 إعداد التقرير السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس المعھد 2عتماده. -

كما تقتضي الخطط السنوية  -ا�شراف على تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات والندوات  -
 للتدريب. 

- Zعمال الوحدة في ل ل وضع آلياتتقويم أداء العمل بالوحدة باستمرار من خB مجال لتقييم المستمر
  .التدريب وقياس مردود التدريب وفعاليته

 .  بالتدريب في مجال الجودةقاعدة بيانات خاصة  إنشاء تابعةم -

�دارة لمناقشتھا وفقا للقواعد التي ا اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعرضھا على مجلس -
  يضعھا مجلس ا�دارة.

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 

  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  فييجب أن يكون له خبرة  -

   المعھدوحدة ضمان الجودة ب فييفضل أن يكون له خبرة سابقة كعضو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

١٢ 

 

  

  

  التعليم اKلكترونىالتوصيف الوظيفى لمدير وحدة 

  

  

   اجبات والمسئوليات :ـالو
 

 دعوة مجلس ا�دارة لZنعقاد بصفة دورية. -

 الوحدة. العمل على متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أھداف -

�دارة لمناقشتھا وفقا للقواعد التي  اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين وعرضھا على مجلس -
 يضعھا مجلس ا�دارة.

 رارات التي يصدرھا مجلس ا�دارة.متابعة تنفيذ الق -

على المخالفات التي تصدر منھا إلى  العمل على اقتراح انتداب العاملين بالمعھد واقتراح توقيع العقوبات -
 .الجامعات وقانون العمل عميد المعھد في ضوء قانون

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 

  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  في يجب أن يكون له خبرة -

   المعھدوحدة ضمان الجودة ب فييفضل أن يكون له خبرة سابقة كعضو  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  وحدة ضمان الجودةوحدة ضمان الجودة

 

١٣ 

 

  

  

  

  إدارة ا"زمات و الكوارثالتوصيف الوظيفى لمدير وحدة 

  

  

   الواجبات والمسئوليات :ـ
 

الوحدة بما يتفق مع سياسة وأھداف مركز ضمان  متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أھداف -
  الجودة بالجامعة 

 متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرھا مجلس ا�دارة   -

واختيار أعضاء ھيئة التدريس بالمعھد من ذوى الخبرة سنويا تشكيل الھيكل ا�داري والتنظيمي للوحدة  -
 في مجال السZمة والصحة المھنية. 

 الوحدة (ھيئة التدريس وا�داريين)  ا2جتماع دوريا بأعضاء -

 ا�شراف الفني وا�داري على العاملين بالوحدة -

متابعة أداء العمل بالوحدة واتخاذ ا�جراءات الZزمة 2نتظامه مع وضع آليات للتقويم الداخلي  -
 والخارجي

 حضور جلسات مجلس المعھد لعرض أنشطة وإنجازات وتوصيات وحدة إدارة اBزمات والكوارث  -

المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال السZمة والصحة المھنية  -
 .وإدارة اBزمات والكوارث

  

  مطالب التأھيــــــــــــل:ـ
 

  .يجب أن يكون أستاذا بالجامعة -

  .الجامعيمجال التطوير وضمان الجودة بالتعليم  فييجب أن يكون له خبرة  -

 المعھدوحدة ضمان الجودة ب فين له خبرة سابقة كعضو يفضل أن يكو -

 فى مجال السZمة و الصحة المھنيةيفضل أن يكون له خبرة سابقة  -

  

  


