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حتديث التوصيف الوظيفي 

 للجهاز االداري
 

 :جلنة االعداد واملراجعة
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  –وفاء مجيل /د.أ
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  –عبري زكريا /د.أ
 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئه –وفاء فتحي /د.أ
 ساعد بقسم ادارة التمريضأستاذ م –أحالم الشاعر / د.م.أ
 أستاذ مساعد بقسم ادارة التمريض –عواطف قاسم / د.م.أ
 مدير وحدة ضمان اجلودة -عهود يوسف الشيخ /د
 أمني الكلية –عبد البصري علي /أ
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 رســــــــــــالفه

 الصفحة اسم التوصيف الوظيفي م

 1 التوصيف الوظيفي ألمين الكلية 1

 2 العاملين قسم شئون التوصيف الوظيفي لرئيس 2

 3 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم شئون الطالب  3

 4 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم شئون الخريجين 4

 5 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم شئون الدراسات العليا والبحوث 5

 6 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم رعاية الشباب 6

 7 افيةالتوصيف الوظيفي لرئيس قسم العالقات الثق 7

 8 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم المشتريات 8

 11 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم الميزانية 9

 11 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم المخازن 11

 12 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم المعامل 11

 13 التوصيف الوظيفي لرئيس قسم المكتبة 12

 14 كليةالتوصيف الوظيفي لقسم شئون أمانة مجلس ال 13

 15 التوصيف الوظيفي ألخصائي شئون التعليم والطالب 14

 16 التوصيف الوظيفي ألخصائي شئون الخريجين 15

 17 التوصيف الوظيفي ألخصائي شئون الدراسات العليا والبحوث 16

 18 التوصيف الوظيفي ألخصائي النشاط االجتماعي 17

 19 التوصيف الوظيفي ألخصائي النشاط الرياضي 18

 21 التوصيف الوظيفي ألخصائي العالقات الثقافية 19

 21 التوصيف الوظيفي ألخصائي المشتريات 21

 22 التوصيف الوظيفي ألخصائي المخازن 21

 23 التوصيف الوظيفي ألخصائي الشئون المالية 22
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 الصفحة اسم التوصيف الوظيفي م

 25 التوصيف الوظيفي للصراف 23

 26 التوصيف الوظيفي ألخصائي شئون أعضاء هيئة التدريس 24

 27 التوصيف الوظيفي ألخصائي شئون العاملين 25

 29 التوصيف الوظيفي ألخصائي العالقات العامة 26

 31 التوصيف الوظيفي ألخصائي الوثائق والمكتبات 27

 31 التوصيف الوظيفي لسكرتير عميد الكلية 28

 32 كاتب السكرتارية والمحفوظاتالتوصيف الوظيفي ل 29

 33 التوصيف الوظيفي للمهندس 31

 34 التوصيف الوظيفي لمهندس االنتاج الزراعي 31

 35 التوصيف الوظيفي ألخصائي الحاسبات 32

 36 التوصيف الوظيفي ألمين المخازن 33

 37 التوصيف الوظيفي لكاتب الشئون المالية 34

 38 حدة المعلومات ودعم اتخاذ القرارلمسئول و التوصيف الوظيفي 35

 39 التوصيف الوظيفي لمعاون الكلية 36

 41 التوصيف الوظيفي للمشرف الزراعي 37

 41 التوصيف الوظيفي لفني المعمل 38

 42 التوصيف الوظيفي لفني الورش 39

 43 التوصيف الوظيفي لفني التصوير والطباعة 41

 44 للنجار التوصيف الوظيفي 41

 45 التوصيف الوظيفي للكهربائي 42

 46 التوصيف الوظيفي للسباك الصحي 43

 47 التوصيف الوظيفي لعامل التليفونات 44

 48 التوصيف الوظيفي للسائق 45

 49 التوصيف الوظيفي للجنايني 46
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 الصفحة اسم التوصيف الوظيفي م

 51 التوصيف الوظيفي لعامل النظافة 47

 51 التوصيف الوظيفي لمسئول وحدة ضمان الجودة 48

 52 التوصيف الوظيفي لمدير وحدة ضمان الجودة 49

 54 التوصيف الوظيفي لنائب مدير وحدة ضمان الجودة 51

 55 متابعة الخريجينالتوصيف الوظيفي لمدير وحدة  51

 56 مكتب االرشاد األكاديميالتوصيف الوظيفي لمدير  52

 57 تنمية الموارد الذاتيةالتوصيف الوظيفي لمدير وحدة  53

 58 التدريبالتوصيف الوظيفي لمدير وحدة  54

 59 ادارة األزمات والكوارثالتوصيف الوظيفي لمدير وحدة  55

 61 التعليم االلكترونيالتوصيف الوظيفي لمدير وحدة  56

 61 برنامج الساعات المعتمدةالتوصيف الوظيفي لمدير  57

 62 المراجع 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


