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 اوال: التىصُف الىظُفٍ االكبدَوٍ

 وصف الىظُفة
 

  ع١ّذ اٌى١ٍخ: اسن الىظُفة

 1-ف١ذ :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 داس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خاأل اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١شع١ّع اِٛس

 

   الوهبم والوسئىلُبت

رظش٠ف أِٛس اٌى١ٍخ ٚاداسح شئٛٔٙب اٌع١ٍّخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ، ٠ٚىْٛ ِغئٛال عٓ رٕف١ز اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ  -1 

اٌغبِع١خ، ٚوزٌه عٓ رٕف١ز لشاساد ِغٍظ اٌى١ٍخ ِٚغٍظ اٌغبِعخ ٚاٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍغبِعبد فٟ ؽذٚد ٘زٖ 

 ٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ. ا

٠مذَ اٌع١ّذ، ثعذ اٌعشع عٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ أٚ اٌّعٙذ، رمش٠رشا  اٌرٝ سئر١ظ اٌغبِعرخ فرٟ ٔٙب٠رخ ورً عربَ عربِعٟ  -2

 عٓ شئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌجؾٛس ٚعبئش ٔٛاؽٟ إٌشبط فٟ اٌىٍٟ أٚ اٌّعٙذ ٚرٌه رٛطئخ ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌغبِعخ. 

لغبَ ٚاٌٍغبْ اٌّشرىٍخ فرٟ اٌى١ٍرخ أٚ اٌّعٙرذ ٚفمرب ألؽىربَ ٘رزا اٌمربْٔٛ، ٌٍع١ّذ أْ ٠ذعٛ اٌٝ االعزّبع ِغبٌظ األ -3

 وّب ٌٗ أْ ٠عشع ع١ٍٙب ِب ٠شاٖ ِٓ اٌّٛضٛعبد. 

  بٌع١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ ِٚزبثعخ رٕف١ز٘األششاف عٍٝ اعذاد اٌخطخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚا -4

 اٌزٕغ١ك ث١ٓ األعٙضح اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ  -5

زشاؽرربد ثشررؤْ اعررزىّبي ؽبعررخ اٌى١ٍررخ ِررٓ ١٘ئرربد اٌزررذس٠ظ ٚاٌف١ٕرر١ٓ ٚا١ٌٙئرربد اٌّغرربعذح األ ررشٜ رمررذ٠ُ االل -6

 ٚإٌّشآد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚاألدٚاد ٚغ١ش٘ب 

ِشالجررخ عرر١ش اٌذساعررخ ٚاالِزؾبٔرربد ٚؽفررع إٌلرربَ دا ررً اٌى١ٍررخ ٚاثرر ك سئرر١ظ اٌغبِعررخ عررٓ وررً ِررب ِررٓ شررؤٔٗ  -7

 أؽذ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ غت اٌٝ اٌّغبط ثغ١ش اٌعًّ ثبٌى١ٍخ أٚ ِب ٠ٕ

 األششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبألعٙضح اإلداس٠خ ثبٌى١ٍخ ِٚشالجخ أعّبٌُٙ.  -8

اعذاد رمش٠رش فرٟ ٔٙب٠رخ ورً عربَ عربِعٟ عرٓ شرئْٛ اٌى١ٍرخ اٌع١ٍّرخ ٚاٌزع١ّ١ٍرخ ٚاإلداس٠رخ ٚا١ٌٍّرخ ٠ٚزضرّٓ ٘رزا  -9

ساعخ ٚاالِزؾبٔبد ٚٔزبئغٙب ٚث١بْ اٌعمجربد اٌزمش٠ش عشضب ألٚعٗ إٌشبط اٌى١ٍخ ِٚغزٜٛ أداء اٌعًّ ثٙب ٚشئْٛ اٌذ

اٌزٟ اعزشضذ اٌزٕف١ز ٚعشع اٌّمزشؽبد ثبٌؾٍٛي اٌّ ئّخ ٠ٚعشع ٘زا اٌزمش٠ش عٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ إلثرذاء اٌرشأٞ 

 ٚعشضخ عٍٝ ِغٍظ اٌغبِعخ. 

  بالتاالتص
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 اٌغبِعخ اٌع١ٍباٌى١ٍبد اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِعخ ٚاداسح اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

ٚاٌٛو ء اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌذا ١ٍخ: 

 ثبٌى١ٍخ

 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

بًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ و    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 

سح ٚأداسح ٔلُ دٚساد رذس٠ج١خ فٝ األدا، ٠فضً ِٓ ٌٗ األعزبر٠خ فٝ اٌعٍَٛ اٌطج١ٗ اٌج١طش٠ٗاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

 ٚعٛدح اٌزع١ٍُ اٌغبِعٝ اٌّعٍِٛبد

 

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 

صٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛا    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  55- 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

  ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌط ةٚو١ً اٌى١ٍخ : اسن الىظُفة

 2-ف١ذ :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 اٌزع١ّ١ٍخ ٚاألششاف عٍٝ األٔشطخ اٌط ث١خ ٌط ة ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط االششاف عٍٝ رغ١١شع١ّع االِٛس

 

   الوهبم والوسئىلُبت

 ٌٍط ة. ٚاٌظ١فٝ فٟ اٌى١ٍخ ٚاألششاف عٍٝ اٌزذس٠ت اٌعٍّٟ   ةاٌطشئْٛ . رظش٠ف  1

 عشضٙب عٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚالِزؾبٔبد ِٓ  بسط اٌى١ٍخ شؤْ إٌذة ٌٍزذس٠ظ ٚاثساعخ ِمزشؽبد األلغبَ . د2

  .. األششاف عٍٝ سعب٠خ اٌشئْٛ اٌش٠بض١خ ٚاالعزّبع١خ ٌٍط ة 3

 . األششاف عٍٝ ِزبثعخ رذس٠ظ اٌّمشساد اٌم١ِٛخ ٚاٌزشث١خ اٌعغىش٠خ فٟ اٌى١ٍخ. 4

  .فذ٠ٓ . األششاف عٍٝ شئْٛ اٌط ة اٌٛا5

 .االششاف عٍٝ اعّبي ٚؽذح اٌخش٠غ١ٓ.6

  .. اعذاد ِب ٠عشع عٍٝ اٌّئرّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌٍى١ٍخ ف١ّب ٠خظٗ 7

  بالتاالتص

اٌى١ٍبد اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِعخ ٚاداسح اٌغبِعخ اٌع١ٍب  بطخ فٝ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

  ث١خِغبالد اٌزع١ٍُ ٚاٌط ة ٚاالٔشطخ اٌط

ٚثبلٝ اٌذا ١ٍخ: اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

 اٌٛو ء ٚع١ّذ اٌى١ٍخ

 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 

اسح ٚأداسح ٔلُ دٚساد رذس٠ج١خ فٝ األد، ٠فضً ِٓ ٌٗ األعزبر٠خ فٝ اٌعٍَٛ اٌطج١ٗ اٌج١طش٠ٗاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

 اٌّعٍِٛبد ٚعٛدح اٌزع١ٍُ اٌغبِعٝ ِٚٓ ٌٗ عبثك  جشح ثبألٔشطخ اٌط ث١خ ٚاٌمذسح عٍٝ اٌزٛاطً ِع اٌط ة

 

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .دٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛب

 

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50- 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ألعجٛع.ٔٙب٠خ ا
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 وصف الىظُفة
 

  ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس: اسن الىظُفة

 3-١ذف :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ف١ّب ٠زعٍك ثبٌذساعبد اٌع١ٍب  ٚاٌجؾٛس اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١شع١ّع اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

اٌى١ٍخ ثٕبء عٍٝ الزشاؽبد ِغٍظ األلغبَ ٚاٌٍغبْ . اعذاد  طخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚ اٌجؾٛس اٌع١ٍّخ فٟ 1

 اٌّخزظخ. 

 . ِزبثعخ رٕف١ز ٘زٖ اٌخطخ فٟ األلغبَ اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخ. 2

  .. األششاف عٍٝ شئْٛ إٌشش اٌع١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ ِٚزبثعخ رٕف١ز اٌغ١بعخ اٌّشعِٛخ فٟ ٘زا اٌشؤْ 3

  .ٚرٌٛٝ شئْٛ اٌع لبد اٌضمبف١خ اٌخبسع١خ . الزشاػ رٕل١ُ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد اٌع١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ 4

 . اعذاد ِب ٠عشع عٍٝ اٌّئرّش اٌغٕٛٞ ٌٍى١ٍخ ف١ّب ٠خظٗ. 5

  .. األششاف عٍٝ شئْٛ اٌّىزجخ ٚالزشاػ اٌخطخ ٌزض٠ٚذ٘ب ثبٌىزت ٚاٌّشاعع ٚاٌذٚس٠بد 6

  بالتاالتص

بِعخ ٚاداسح اٌغبِعخ اٌع١ٍب  بطخ فٝ اٌى١ٍبد اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغاٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ِغبالد اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس

ٚثبلٝ اٌذا ١ٍخ: اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

 اٌٛو ء ٚع١ّذ اٌى١ٍخ

 

  ظروف العول

 .عئخِفبضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 

دٚساد رذس٠ج١خ فٝ األداسح ٚأداسح ٔلُ ، ٠فضً ِٓ ٌٗ فٝ اٌعٍَٛ اٌطج١ٗ اٌج١طش٠ٗ األعزبر٠خاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

اٌّعٍِٛبد ٚعٛدح اٌزع١ٍُ اٌغبِعٝ ِٚٓ اٌّز١ّض٠ٓ فٝ ِغبي اٌجؾش اٌعٍّٝ ِٚٓ ٌٗ ثشاءاد أ زشاع ِٚئٌفبد 

 ع١ٍّخ ِز١ّضح ٚاٌمذسح عٍٝ اٌزٛاطً ِع ط ة اٌذساعبد اٌع١ٍب

 

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5ح اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جش    -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 زفبُ٘ ِع اٌغ١ش.االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌ

 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50- 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ ر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚ ذِخ اٌّغزّع: اسن الىظُفة

 4-ف١ذ :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 فٝ ِغبالد  ذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌى١ٍخ اٌى١ٍخ ِٛساالششاف عٍٝ رغ١١شع١ّع ا

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ وً ِب ٠خض شئْٛ اٌج١ئخ ٚ ذِخ اٌّغزّع . -1

 اإلششاف عٍٝ ثشرٛوٛالد اٌزعبْٚ ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚاٌظٕبعخ ٚاٌّغزّع اٌّؾ١ظ   -2

 ٠غ١ٓ ٚرؤ١ٍُ٘ٙ ٌغٛق اٌعًّ .االششاف عٍٝ ِىزت اٌزٛظ١ف ثبٌى١ٍخ ٚرذس٠ت اٌخش -3

 االششاف عٍٝ شئْٛ اٌج١ئخ دا ً اٌّئعغخ ٚاٌّغبّ٘خ فٝ رؾغٓ اٌج١ئخ فٝ اٌّغزّع اٌّؾ١ظ . -4

 سثظ ٔزبئظ االثؾبس اٌع١ٍّخ ثخذِخ اٌّغزّع . -5

 رغ٠ٛك األثؾبس اٌع١ٍّخ اٌزطج١م١خ -6

 ٌضبسحاألششاف عٍٝ ٚعبئً األِٓ اٌّعٍّٝ ثبٌى١ٍخ ٚاٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد ا -7

 األششاف عٍٝ اٌٛؽذاد راد اٌطبثع اٌخبص -8

  بالتاالتص

اٌى١ٍبد اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِعخ ٚاداسح اٌغبِعخ اٌع١ٍب  بطخ فٝ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ِغبالد ر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚ ذِخ اٌّغزّع

ٚثبلٝ ٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌذا ١ٍخ: اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، ا

 اٌٛو ء ٚع١ّذ اٌى١ٍخ

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.رعٛق اٌعًّ

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

دٚساد رذس٠ج١خ فٝ األداسح ٚأداسح ، ٠فضً ِٓ ٌٗ األعزبر٠خ فٝ أؽذ اٌعٍَٛ اٌطج١ٗ اٌج١طش٠ٗاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

ي  ذِخ اٌّغزّع ٚاٌزٛاطً ِع أسثبة اٌعًّ ٔلُ اٌّعٍِٛبد ٚعٛدح اٌزع١ٍُ اٌغبِعٝ ِٚٓ اٌّز١ّض٠ٓ فٝ ِغب

 ٚأطؾبة اٌّظٍؾخ

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50- 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 سئ١ظ اٌمغُ: اسن الىظُفة

 5-ف١ذ :فةرقن الىظُ

  الهدف هن الىظُفة

  اٌمغُ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ االششاف عٍٝ رغ١١شع١ّع اِٛس

 

   الوهبم والوسئىلُبت

. الزشاػ رٛص٠ع اٌّؾبضشاد ٚاٌذسٚط ٚاألعّبي اٌغبِع١خ األ شٜ عٍٝ أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌمبئ١ّٓ 1

 ثبٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ ٚرٌه ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ. 

 إٌذة ٌٍزذس٠ظ ِٓ  بسط اٌى١ٍخ ثبٌٕغجخ ٌٍمغُ ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ. . اعذاد ِمزشؽبد2

  .. الزشاػ  طخ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ثبٌمغُ ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ 3

  .. ِزبثعخ رٕف١ز لشاساد ٚع١بعخ ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ٚرٌه ف١ّب ٠خظٗ 4

  .ِٓ شؤٔٗ اٌّغبط ثؾغٓ ع١ش اٌعًّ ثبٌمغُ . ؽفع إٌلبَ دا ً اٌمغُ ٚاث ك ع١ّذ اٌى١ٍخ عٍٝ وً ِب 5

 . األششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ فٟ اٌمغُ ِٚشالجخ أعّبٌُٙ. 6

. اعذاد رمش٠ش فٟ ٔٙب٠خ وً عبَ عبِعٟ عٓ شئْٛ اٌمغُ اٌع١ٍّخ ٚاٌزع١ّ١ٍخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٠ٚزضّٓ ٘زا 7

ساعخ ٚاالِزؾبٔبد ٚٔزبئغٙب ٚث١بْ اٌزمش٠ش عشضب ألٚعٗ إٌشبط فٟ اٌمغُ ِٚغزٜٛ أداء اٌعًّ ثٗ ٚشئْٛ اٌذ

  اٌعمجبد اٌزٟ اعزشضذ اٌزٕف١ز ٚعشع اٌّمزشؽبد ثبٌؾٍٛي اٌّ ئّخ ٠ٚعشع ٘زا اٌزمش٠ش عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ

 رٛطئخ ٌعشضٗ عٍٝ ِغٍظ اٌى١ٍخ. 

. ٠ج١ٓ سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ ٌّغٍظ اٌى١ٍخ ٚعٙخ ٔلش ِغٍظ اٌمغُ عٕذ ٔلش اٌّغبئً اٌّعشٚضخ ثشؤٔٗ عٍٝ 8

 ١ٍخ. ِغٍظ اٌى

  بالتاالتص

 االلغبَ اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِعخ ٚاداسح اٌغبِعخ اٌع١ٍب اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

ٚاٌٛو ء اٌذا ١ٍخ: اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

 ٚع١ّذ اٌى١ٍخ

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 ٚاٌؾغبثٟ.% فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ 100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

دٚساد رذس٠ج١خ فٝ األداسح ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد ، ٠فضً ِٓ ٌٗ األعزبر٠خ فٝ اٌزخظضاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

 ٚعٛدح اٌزع١ٍُ اٌغبِعٝ ِٚٓ اٌّز١ّض٠ٓ فٝ اٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش اٌعٍّٝ ٚٔشش األثؾبس فٝ ِغبي اٌزخظض 

ط ة اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌزذس٠ظ عٍٝ عٍٝ فٟ اإلششاف  عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 ِغزٜٛ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌع١ٍب

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50- 40زشاٚػ ث١ٓ ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠    -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 عضٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ: اسن الىظُفة

 6-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

  اٌّشبسوخ فٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٌٍمغُ

   الوهبم والوسئىلُبت

 . مغُاٌع١ٍّخ ثبٌ غىبشٓاٌاألششاف عٍٝ د ٌّٚؾبضشا. اٌزفشك ٌٍم١بَ ثب1

 ثبعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌّجزىشح.  اٌزخظظ١خخ فٟ رمذَ اٌعٍَٛ . اٌّغب2ّ٘

. األششاف عٍٝ ِب ٠عذٖ اٌط ة ِٓ اٌجؾٛس ٚاألششاف عٍٝ اٌّعبًِ ٚاٌّىزجبد ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌىزت 3

 ٚاٌّشاعع. 

  .عًّ عٍٝ ثضٙب فٟ ٔفٛط اٌط ة . اٌزّغه ثبٌزمب١ٌذ ٚاٌم١ُ اٌغبِع١خ األط١ٍخ ٚا4ٌ

 . رشع١خ ٚرذع١ُ االرظبي اٌّجبشش ثبٌط ة ٚسعب٠خ شئُٛٔٙ االعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ. 5

رمش٠شا عٓ وً  سئ١ظ اٌمغُٚاٌّعبًِ ٠ٚمذِْٛ اٌٝ . ؽفع إٌلبَ دا ً لبعبد اٌذسٚط ٚاٌّؾبضشاد 6

 فلٗ . ؽبدس ِٓ شؤٔٗ اإل  ي ثبٌٕلبَ ِٚب ارخز ِٓ اعشاءد ٌؾ

. رمذ٠ُ رمش٠شا عٓ ٔشبطٗ اٌعٍّٟ ٚاٌجؾٛس اٌزٟ أعشا٘ب ٚٔشش٘ب ٚاٌجؾٛس اٌغبس٠خ اٌٝ سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ 7

 اٌّخزض ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ . 

  .. اٌّشبسوخ فٟ أعّبي اٌّغبٌظ ٚاٌٍغبْ اٌزٟ ٠ىْٛٔٛ أعضبء ف١ٙب 8

عٍٝ اٌّشبسوخ فٝ اٌّئرّشاد اٌع١ٍّخ ٚاٌعًّ  ٌٍمغُ ٌٍٚى١ٍخ اٌّشبسوخ فٟ أعّبي اٌّئرّشاد اٌع١ٍّخ -9

 اٌذا ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚأعذاد اٌّشبس٠ع اٌجؾض١خ 

  بالتاالتص

 اٌضِ ء فٝ اٌى١ٍبد اال شٜ ٚاألداساد اٌّخزٍفخ ثبٌغبِعخ  اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

اٌضِ ء ٚرٛل١ش ع ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِ ط ة اٌذساعبد اٌع١ٍباٌذا ١ٍخ: اإلششاف عٍٝ 

 سعب٠خ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّغبّ٘خ فٝ ؽً ِشبوٍُٙٚ أعبرزرٗ

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

أثؾبس  3عٍٝ أْ ٠غزبص دٚساد ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٌٚٗ عٍٝ األلً ، اٌذوزٛساٖ فٝ اٌزخظضاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

 ِٕشٛسح ِٓ سعبٌزٝ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ

 اٌزذس٠ظ عٍٝ ِغزٜٛ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 5ٚاٌزذس٠ت:   جشح  اٌخجشح    -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ   35- 30ٓ ػ ث١ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚ    -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 ِذسط ِغبعذ: اسن الىظُفة

 7-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

  اٌّشبسوخ فٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٌٍمغُ

   الوهبم والوسئىلُبت

 . مغُاٌزّش٠ٕبد اٌع١ٍّخ ثبٌاٌّشبسوخ فٝ رذس٠ظ ٚ ثؾبس اٌذوزٛساٖ. اٌزفشك ٌٍم١بَ ثب1

 ثبعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌّجزىشح.   اٌزخظظ١خخ فٟ رمذَ اٌعٍَٛ . اٌّغب2ّ٘

  .. اٌزّغه ثبٌزمب١ٌذ ٚاٌم١ُ اٌغبِع١خ األط١ٍخ ٚاٌعًّ عٍٝ ثضٙب فٟ ٔفٛط اٌط ة 4

 ّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ. شئُٛٔٙ االعز ِٚشبسوخ. رشع١خ ٚرذع١ُ االرظبي اٌّجبشش ثبٌط ة 5

رمش٠شا عٓ وً ؽبدس ِٓ شؤٔٗ سئ١ظ اٌمغُ . ؽفع إٌلبَ دا ً لبعبد اٌذسٚط ٚاٌّعبًِ ٠ٚمذِْٛ اٌٝ 6

 اإل  ي ثبٌٕلبَ ِٚب ارخز ِٓ اعشاءد ٌؾفلٗ . 

غٍظ اٌٝ سئ١ظ ِ اٌزمذَ اٌعٍّٝ ٌشعبٌخ اٌذوزٛساٖس اٌزٟ أعشا٘ب ٚ. رمذ٠ُ رمش٠شا عٓ ٔشبطٗ اٌعٍّٟ ٚاٌجؾ7ٛ

 اٌمغُ اٌّخزض ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغُ . 

  . ؽٍمبد إٌّبلشخ اٌع١ٍّخ ثبٌمغُ. اٌّشبسوخ فٟ 8

 ٌٍمغُ ٌٍٚى١ٍخ اٌّشبسوخ فٟ أعّبي اٌّئرّشاد اٌع١ٍّخ -9

  بالتاالتص

 اٌضِ ء فٝ اٌى١ٍبد اال شٜ   اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 سعب٠خ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّغبّ٘خ فٝ ؽً ِشبوٍُٙٚ اٌضِ ء ٚرٛل١ش أعبرزرٗاٌذا ١ٍخ: اٌزعبْٚ ِع 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.رعٛق اٌعًّ، شىً الئك 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

عٍٝ أْ ٠غزبص دٚساد ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٌٚٗ عٍٝ األلً ثؾش ٚاؽذ ، اٌّبعغز١ش فٝ اٌزخظضاٌزع١ٍُ: دسعخ     -3

 ِٕشٛس ِٓ سعبٌزٝ اٌّبعغز١ش 

 اٌزذس٠ظ عٍٝ ِغزٜٛ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ  30 - 25ٓ ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١    -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 : ِع١ذاسن الىظُفة

 8-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 اٌّشبسوخ فٝ اٌع١ٍّخ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٌٍمغُ 

   الوهبم والوسئىلُبت

 ثبٌمغُ.  اٌع١ٍّخ ز١ش ٚاٌّشبسوخ فٝ رذس٠ظ االعضاء. اٌزفشك ٌٍم١بَ ثبثؾبس اٌّبعغ1

 . اٌّغبّ٘خ فٟ رمذَ اٌعٍَٛ اٌزخظظ١خ ثبعشاء اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌّزطٛسح.  2

  .. اٌزّغه ثبٌزمب١ٌذ ٚاٌم١ُ اٌغبِع١خ األط١ٍخ ٚاٌعًّ عٍٝ ثضٙب فٟ ٔفٛط اٌط ة 4

 . رشع١خ ٚرذع١ُ االرظبي اٌّجبشش ثبٌط ة ِٚشبسوخ شئُٛٔٙ االعزّبع١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ. 5

ٌٕلبَ دا ً لبعبد اٌذسٚط ٚاٌّعبًِ ٠ٚمذِْٛ اٌٝ سئ١ظ اٌمغُ رمش٠شا عٓ وً ؽبدس ِٓ شؤٔٗ . ؽفع ا6

 اإل  ي ثبٌٕلبَ ِٚب ارخز ِٓ اعشاءد ٌؾفلٗ . 

. رمذ٠ُ رمش٠شا عٓ ٔشبطٗ اٌعٍّٟ ٚاٌجؾٛس اٌزٟ أعشا٘ب ٚاٌزمذَ اٌعٍّٝ ٌشعبٌخ اٌّبعغز١ش اٌٝ سئ١ظ ِغٍظ 7

 ُ . اٌمغُ اٌّخزض ٌٍعشع عٍٝ ِغٍظ اٌمغ

  .. اٌّشبسوخ فٟ ؽٍمبد إٌّبلشخ اٌع١ٍّخ ثبٌمغُ 8

 ٌٍمغُ ٌٍٚى١ٍخ اٌّشبسوخ فٟ أعّبي اٌّئرّشاد اٌع١ٍّخ -9

  االتصبالت

 اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع اٌضِ ء فٝ اٌى١ٍبد اال شٜ   

 ٝ ؽً ِشبوٍُٙاٌذا ١ٍخ: اٌزعبْٚ ِع اٌضِ ء ٚرٛل١ش أعبرزرٗ ٚسعب٠خ ط ة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّغبّ٘خ ف

  ظروف العول

 اٌعًّ ثبٌى١ٍخ،  ٚاٌمذسح عٍٝ رؾًّ ضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش ِفبعئخ. 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

، ِٚٓ اٌّزفٛل١ٓ دساع١ب ؽغت رشر١جٗ ِٚغّٛعٗ ٠ٗشط١جٌا ١ٗجطفٝ اٌعٍَٛ اٌخ اٌجىبٌٛس٠ٛط اٌزع١ٍُ: دسع    -3

 اٌزشاوّٝ

اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:  ِزفٛلب طٛاي عٕٛاد اٌذساعخ ٚؽبط  عٍٝ س ظخ ل١بدح اٌؾبعٛة ِٚغزبصا ٌذٚساد     -4

 ٔغ١ٍض٠خ فٝ اٌٍغخ األ

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  25 – 20ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٙب٠خ األعجٛع.ٔ
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 ثبنُب: التىصُف الىظُفٍ االدارٌ

 وصف الىظُفة
 

  أ١ِٓ اٌى١ٍخ: اسن الىظُفة

 9-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

ِٓ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد ٚاٌزغ١ٙضاد، ِٓ   ي اعز َ اؽز١بعبد األلغبَ اٌّخزٍفخ ٚاٌزعبًِ  اٌى١ٍخرؤ١ِٓ اؽز١بعبد 

 ِٚزبثعخ اداء اٌعّبي ٚاٌّٛظف١ٓ ٚضجظ رٛاعذُ٘ فٝ اٌعًّ الؽز١بعبدِع اٌّٛسد٠ٓ ٌزٛف١ش ٘زٖ ا

   الوهبم والوسئىلُبت

، ٚاعذاد ا١ٌّضا١ٔخ اٌزمذ٠ش٠خ اٌخبطخ ٚاألصبس ِٓ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد ٚاٌزغ١ٙضاد ى١ٍخرخط١ظ اؽز١بعبد اٌ    -1

 ثبٌّشزش٠بد ٚاٌّٛاد ٚاإلِذاد.

ٌزغ١ٙضاد ِٓ األلغبَ اٌّخزٍفخ، ٚرٕل١ّٙب ثشىً ٠غبعذ اعذاد اعزمجبي اٌطٍجبد ِٓ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد ٚا    -2

 طٍجبد اٌششاء.

 اٌجؾش عٓ أفضً اٌّٛسد٠ٓ، ٚاالؽزفبظ ثغغ د ِٕزلّخ عُٕٙ، ٚاٌؾفبظ عٍٝ ع لبد ط١جخ ِعُٙ.    -3

اٌزفبٚع ِع اٌّٛسد٠ٓ ٌٍؾظٛي عٍٝ أٔغت األععبس ٚششٚط اٌششاء ٚاٌزغ١ٍُ ٚاٌذفع ٚأٞ االششاف عٍٝ     -4

 شٚط أ شٜ.ش

اعزّبد اشعبساد اٌظشف إٌٙبئ١خ اٌخبطخ ثّغزؾمبد اٌّٛسد٠ٓ، ِٚغبعذرُٙ عٍٝ اٌؾظٛي عٍٝ     -5

 ِغزؾمبرُٙ.

االؽزفبظ ثىزٍٛعبد ِزىبٍِخ ٌألطٕبف اٌزٟ ٠زُ طٍجٙب، ٚاٌزغ١ٍُ ٚاٌذفع ٚأٞ ششٚط أ شٜ ٚثذائٍٙب،     -6

 ِٚٛسد٠ٙب، ٚٚعٛد اٌطٍت ف١ٙب.

 ٌزىب١ٌف ٚاإلداسح إٌٙذع١خ ثظذد اٌزٛط١خ ثبٌزعبًِ ِع ِٛسد٠ٓ ِع١ٕ١ٓ.اٌزٕغ١ك ِع اداسح ا    -7

اٌّغبّ٘خ فٟ فؾض ِب ٠زُ ششاإٖ ِٓ   ي ارجبع اعشاءاد االعز َ ٚاعشاء اٌفؾٛص ٚاال زجبساد     -8

 اٌ صِخ.

االؽزفبظ ثٙب  اٌّشبسوخ فٟ رؾذ٠ذ ؽذٚد اٌطٍت اٌّضٍٝ عٍٝ األطٕبف، ٚفزشح اٌزٛس٠ذ، ٚؽذٚد األِبْ اٌٛاعت    -9

 فٟ اٌّخبصْ.

اإلششاف عٍٝ أ ظبئٟ اٌّشزش٠بد، ٚاٌعب١ٍِٓ فٟ لغُ اٌّشزش٠بد ٚا ز١بسُ٘ ٚرذس٠جُٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚرم١١ُّٙ   -10

 ٚر١ّٕزُٙ.

 األششاف عٍٝ أٔضجبط االداس١٠ٓ ٚضّبْ رٛاعذُ٘ فٝ أِبوٓ اٌعًّ   -11

 اإلششاف اٌّبٌٟ ٚاالداسٜ ثبٌٕغجخ ٌٍى١ٍخ -12

  

 ١ش اٌعًّ فٝ اإلداساد اٌّخزٍفخ ثبٌى١ٍخِزبثعخ ع -13

 ِشاععخ اٌّغزٕذاد اٌخبطخ ثشئْٛ اٌعب١ٍِٓ ٚاٌشئْٛ اٌّب١ٌخ -14

 رٕف١ز اٌزع١ٍّبد اٌظبدسح ِٓ أ.د/ ع١ّذ اٌى١ٍخ ٚاٌخبطخ ثبٌشئْٛ اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ -15

 اإلششاف عٍٝ دفبرش اٌؾضٛس ٚ االٔظشاف اٌخبطخ ثبٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ -16

  اد اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ثخبرُ شعبس اٌغّٙٛس٠خ ثعذ رٛل١عٗ ِٓ سئ١ظ اٌّظٍؾخ زُ شٙبد -17

  زُ اٌّىبرجبد اٌظبدسح ِٓ اٌى١ٍخ ٌٍغٙبد اٌّخزٍفخ -18

 اعزّبد اٌزٛل١ع ٌّذ٠شٞ اإلداساد اٌّخزٍفخ فٝ اٌّىبرجبد اٌظبدسح ٚ زّٙب ثخبرُ شعبس اٌغّٙٛس٠خ -19

 اإلو١ٕ١ٍى١خاٌطت اٌج١طشٞ ع١خ ٌجشٔبِظ اؽذ أعضبء اٌٍغٕخ اٌفش -20

 اؽذ أعضبء اٌغٙبص االداسٜ ٌّششٚع اٌغٛدح -21

 اإلششاف عٍٝ طٕذٚق اٌضِبٌخ ثبٌى١ٍخ -22

 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  -23

  االتصبالت

، اٌزعشف عٍٝ ِخزجشاد عٛدح ٚاٌى١ٍبد اال شٜ ٚأ١ِٓ اٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع اٌّٛسد٠ٓ

 ٌّمب١٠ظ.اٌّٛاد ٚا
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، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع ٌع١ّذ اٌى١ٍخاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 .ثبٌى١ٍخوبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 ، ٚص٠بساد دائّخ ٌٍّٛسد٠ٓ، ٚضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش عب١ٌخ.ثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

د اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفب    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 ٍٝ )ِضً دثٍَٛ اإلداسح(.، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعاٌّؾبعجخاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اإلداسح أٚ     -3

فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ  عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 اٌزمبس٠ش، ِٚعشفخ وبٍِخ ثبٌغٛأت اٌّب١ٌخ ٌٍعمٛد.

ٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش ا    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 ِىزت ع١ّذ اٌى١ٍخ ِذ٠ش: سن الىظُفةا

 10-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

رخررزض ٘ررزٖ اٌٛظ١فررخ ثبإلشررشاف اٌّجبشررش عٍررٝ أعّرربي ٚرمررع ٘ررزٖ اٌٛظ١فررخ عٍررٝ لّررخ ٚظرربئف ِىزررت ع١ّررذ اٌى١ٍررخ  

 .اٌّىزت
 والوسئىلُبت: وهبمال

 ع١ّذ اٌى١ٍخ.ٌاٌعبَ اٌعًّ رؾذ االششاف  -1

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبٌّىزت ٚرٛع١ُٙٙ ِٚزبثعخ أعّبٌُٙ. -2

 د اٌغش٠خ ٚاٌٙبِخ ٚعشضٙب.اعز َ اٌّىبرجب -3

 دساعخ ٚاعز١فبء ٚرٍخ١ض وبفخ اٌّٛضٛعبد اٌزٝ رؾبي اٌٝ اٌّىزت ٚعشضٙب. -4

 رٕف١ز اٌزؤش١شاد ٚرٛع١ٗ اٌّىبرجبد ٚاٌّٛضٛعبد ٌإلداساد اٌّخزٍفخ. -5

ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚاعذاد عذٚي االعّبي ٚرغغ١ً ِؾبضش اٌغٍغبد )رٕل١ُ اٌّمبث د ٚاالعزّبعبد ٚاٌٍغبْ  -6

 .(رخبر اعشاءاد اعزّبد٘ب ِٓ اٌغٍطبد اٌّخزظخ ٚاث غٙب ٌٍغٙبد اٌّع١ٕخٚلشاسارٙب ٚا

 اٌم١بَ ثبعذاد اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌّزوشاد ٚاٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زطٍجٙب اٌعًّ. -7

رٍمٝ اٌشىبٜٚ اٌّخزٍفخ ِٚزبثعخ ثؾضٙب ٚعشضٙب ٚاٌزعبْٚ ِع ِىزت اٌشىبٜٚ ثبٌغبِعخ فٝ ارخبر االعشاءاد  -8

 .ثشؤٔٙبٗ اٌٛاعج

 ثّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜ ِّبصٍخ . اٌم١بَ -9

 :هىاصفبت شبغل الىظُفة
 اٌٟ عبٔت رٛافش اٌخجشح اٌّزخظظخ فٟ ِغبي اٌعًّ .ِئً٘ عبي ِٕبعت  -1

 ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ لضبء ِذح ث١ٕ١خ -2

 .عز١بص اٌزذس٠ت اٌّمشس ٌشغً اٌٛظ١فخا -3
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 وصف الىظُفة

 عىشربس٠خ ع١ّذ اٌى١ٍخ: الىظُفةاسن 
   11-ف١ذ : رقن الىظُفة

 :والوسئىلُبت وهبمال
  رٕل١ُ اٌعًّ ثبٌّىزت -4

 .ٚفمب ٌغذٚي االعّبي ع١ّذ اٌى١ٍخِع  رؾذ٠ذ اٚلبد اٌّمبث د -5

 اٌى١ٍخ. رٕل١ُ اٌٍّفبد ٚاٌّغزٕذاد اٌّزعٍمخ ثعًّ -6

 االٚلبد إٌّبعجخ. فٝ ذاٌع١ّاعزمجبي ع١ّع اٌشعبئً ٚاٌفبوغبد ٚاٌّىبٌّبد ٚعشضٙب عٍٝ  -7

 ٚإٌزبئظ. ؽضٛس االعزّبعبد ٌعشع عذٚي االعّبي ٚرذ٠ٚٓ اٌّ ؽلبد -8

 اال شٜ. ِزبثعخ رٕف١ز اٌمشاساد االداس٠خ عٓ طش٠ك اٌزٛاطً ِع وً االلغبَ -9

 .وزبثخ اٌٍّفبد ٚاٌمشاساد عٍٝ اٌؾبعت االٌٝ ٚاعّبي اٌزظ٠ٛش -11

 .اٌؾفبظ عٍٝ عش٠خ اٌّعٍِٛبد -11

 شروط شغل الىظُفة:

 ئً٘ عبٌٝ أٚ ِزٛعظ ِٕبعت.ِ -1

 ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ لضبء ِذح ث١ٕ١خ -2

 .ش عجش اٌز١ٍف٠ْٛاالٌّبَ ثزطج١مبد اٌؾبعت االٌٝ ٚآداة اٌؾذ -3
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 وصف الىظُفة

  

 شئْٛ لب١ٔٛٔخ ثبٌى١ٍخ ِذ٠ش اسن الىظُفة:
   12-ف١ذ : رقن الىظُفة

 ٌى١ٍخبٌّغبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزؾم١ك فٟ اٌمضب٠ب اٌزٟ رخض اثٚرخزض ثبٌم١بَ  :الىصف العبم
 الىاجببت والوسئىلُبت:

 .ع١ّذ اٌى١ٍخ٠عًّ شبغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ رؾذ اإلششاف اٌعبَ ِٓ  -1

  .اٌزؾم١ك فٟ اٌشىبٚٞ ٚاثذاء اٌشأٞ اٌمبٟٔٛٔ ؽٌٛٙبٚاإلششاف عٍٝ اٌمضب٠ب ٚاٌّغبئً اٌمب١ٔٛٔخ  -2

ِٓ لجً األعٙضح اٌشلبث١خ فٟ األِٛس راد اٌع لخ  ٜزؾم١ك اٌزٟ رغشاالشزشان فٟ ٌغبْ اٌ -3

 ثبٌى١ٍخ.
 ِزبثعخ رٕف١ز اٌمشاساد اٌظبدسح ثؾك اٌى١ٍخ أٚ اٌغ١ش. -4

 عغ د اٌمضب٠ب ٌٚغبْ اٌزؾم١ك اٌذا ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚضّبْ عش٠زٙب. ٝاٌّؾبفلخ عٍ -5

١ٍٙب، ٚرض٠ٚذ اٌى١ٍخ  ثغ١ّع ع اٌمب١ٔٛٔخدساعخ اٌمضب٠ب اٌّشفٛعخ عٍٝ اٌى١ٍخ، ٚرمذ٠ُ اٌشدٚد  -6

 .األدٌخ ٚاألعب١ٔذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزعٍمخ ثٙزٖ اٌمضب٠ب

رمذ٠ُ اٌّمزشؽبد اٌٙبدفخ اٌٝ رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌزشش٠عبد راد اٌع لخ ثعًّ اٌى١ٍخ ِٓ   ي  -7

 .اعشاء اٌذساعبد راد اٌع لخ

ٚ رشش٠عبد أ شٜ اٌّشبسوخ فٟ أ٠خ عٙٛد رٙذف اٌٝ رؾذ٠ش ٔلبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٚأ٠خ أٔلّخ أ -8

 .ِزعٍمخ ثبٌٛظ١فخ اٌعبِخ
اإلششاف عٍٝ عّع ٚرٕل١ُ ٚفٙشعخ رشش٠عبد اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ثؾ١ش ٠غًٙ اٌشعرٛع ا١ٌٙرب عٕرذ  -9

 .اٌؾبعخ

اٌرشد عٍرٝ األعررئٍخ ٚاالعزفغربساد ؽرٛي أؽىرربَ ٔلربَ اٌخذِرخ اٌّذ١ٔررخ اٌغربسٞ اٌّفعرٛي ٚرمررذ٠ُ  -10

 .اٌعبِخ االعزشبساد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ األِٛس اٌّزظٍخ ثبٌٛظ١فخ

 ِٚزبثعخ رم١١ُ أغبصارُٙ. اإلداسحاإلششاف عٍٝ أعّبي اٌّشإٚع١ٓ فٟ  -11

 اٌّشبسوخ فٟ ٌغبْ اٌّشزش٠بد ٚوبفخ اٌٍغبْ اٌزٟ ٠ىٍف ثٙب ِٓ عبٔت اٌغٍطخ اٌّخزظخ. -12

 شروط شغل الىظُفة:

 .ٌٝ عبٔت رٛافش اٌخجشح فٟ ِغبي اٌعًّا١ٌغبٔظ ؽمٛق 

 ٝ ِجبششح عٕذ اٌزشلٝ.لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔ

 .عز١بص اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثٕغبػا
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 وصف الىظُفة

  

  اٌط ةاٌزع١ٍُ ِٚذ٠ش ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ : اسن الىظُفة
 13-ف١ذ : رقن الىظُفة

 خزض شبغً اٌٛظ١فخ ثبالششاف عٍٟ اعّبي اٌّىزت.٠ الىصف العبم:
 والوسئىلُبت وهبمال

 خ رؾذ اإلششاف اٌعبَ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ.٠عًّ شبغً اٌٛظ١ف -1

 اٌعب١ٍِٓ ثبٌّىزت. ٠ٝششف شبغً اٌٛظ١فخ عٍ -2

اٌم١بَ ثّزبثعخ اٌّٛضٛعبد ، ٚداسعخ ٚعشع اٌّٛضٛعبد اٌزٟ رشد اٌٟ اٌّىزت ٝاإلششاف عٍ -3

 اٌظبدسح ِٕٗ.

شئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌط ة، ٚسعب٠خ اٌٛؽذاد اٌّخزظخ ) ٌٝااإلششاف عٍٝ اث ك لشاساد ٚأٚاِش اٌٛو١ً  -4

 ( ِٚزبثعخ رٕف١ز٘ب.اٌشجبة، ٚاداسح اٌّعبًِ

 اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ ٠شٞ اٌٛو١ً اٌم١بَ ثٙب. ٝاالششاف عٍ -5

 ع١ٍّخ رٕل١ُ ِمبث د ٚاعزّبعبد اٌٛو١ً. ٝاالششاف عٍ -6

 اعذاد رمبس٠ش اٌّزبثعخ اٌّطٍٛثخ. -7

 اعّبي اٌظبدس ٚاٌٛاسد ٚاٌؾفع ٚاعّبي إٌغخ ثبٌّىزت. ٝاالششاف عٍ -8

 بد اٌخبطخ ٚؽضٛس اٌّغّٛػ ٌٗ ثؾضٛس٘ب عٍٝ ؽغت ٔٛع االعزّبع.رؾض١ش االعّٕبع -9

 ِب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜ ِّبصٍخ ِضً: -10

االششاف عٍٝ طٕذٚق اٌشىبٜٚ ٚاٌّمزشؽبد اٌخبص ثبٌط ة ٚفشصٖ  ، ٚاعذاد د١ًٌ اٌط ة - -11

    ٌٍعشع عٍٝ ا.د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌط ة.

اسٜ ثبٌغبِعبد اٌّظش٠خ العبدح اٌزظؾ١ؼ عٓ طش٠ك اٌٍغبْ اٌّشىٍخ ِٓ اٌم١بَ ثبعّبي اٌمضبء االد - -12

 لجً ا.د/ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌط ة.

 شروط شغل الىظُفة:

 ِئً٘ دساعٝ عبي ِٕبعت ٌٕٛع اٌعًّ. -13

 لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ. -14

 ثٕغبػ اعز١بص اٌزذس٠ت اٌ صَ ٌشغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ -15
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 وصف الىظُفة
 

  ِذ٠ش شئْٛ اٌط ة: اسن الىظُفة

 14-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثشئْٛ اٌط ة ف١ّب عذا األٔشطخ اٌط ث١خ اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 ٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ :اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح ف 

 اإلششاف عٍٝ ِغئٌٟٛ اٌفشق اٌخّظ ثبٌى١ٍخ    -1

 ِشاععخ األٚساق ٚاٌغغ د ٚاٌّىبرجبد اٌظبدسح ٌىً فشلخ عٍٝ ؽذح  -2

 اٌم١بَ ثبألعّبي اإلداس٠خ وبِ   ٚاٌشد عٍٝ اٌّىبرجبد اٌٛاسدح اٌٝ شئْٛ اٌطٍجخ  -3

  االتصبالت

 شئْٛ اٌط ة ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌط ة اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ أدساداٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ اٌعًّ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌط ةاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ شئْٛ اٌخش٠غ١ٓٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ١ٍٚخثبٌىاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 لٟ ٚاٌؾغبثٟ.% فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍف100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ  اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اإلداسح، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً دثٍَٛ اإلداسح(    -3

 .شئْٛ اٌط ة

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٔلُ اٌّعٍِٛبدٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح 

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

طٍخ عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ ع 50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- 19- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
  ِذ٠ش سعب٠خ اٌط ة: اسن الىظُفة

 15-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبألٔشطخ اٌط ث١خ اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 ١ٌخ :اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب 

  رٕف١ز األٔشطخ اٌذا ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

  ٟٚضع اٌخطخ اٌعبِخ ٌٍٕشبط   ي وً عبَ دساع 

  رٕف١ز ع١ّع األٔشطخ اٌخبطخ ثىً ٌغٕخ 

  اإلششاف ٚرٕف١ز أٔشطخ ارؾبد اٌط ة ثبٌى١ٍخ 

  رٕف١ز أزخبثبد ارؾبد ط ة اٌى١ٍخ 

  ِٓ اإلداسح اٌعبِخ ٌشعب٠خ اٌط ة البِخ أٔشطخ دا ١ٍخ ثبإلضبفخ اٌٝ األٔشطخ اٌخبسع١خ اٌّشعٍخ 

 . ٟاألعّبي اٌخبطخ ثظٕذٚق اٌزىبفً االعزّبع 

  بالتاالتص

 أدساد سعب٠خ اٌط ة ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚسعب٠خ اٌط ة اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخاٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

ّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ، اإلششاف عٍٝ اٌاٌعًّ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌط ةاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ شئْٛ اٌط ةٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ  ذثٍَٛ(اٌ، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً زشث١خ اٌش٠بض١خاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اٌ    -3

 .سعب٠خ اٌط ة

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5خجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح اٌ    -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 ١خ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.االعزّبع١خ، لذسح عبٌ

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
 

 ِذ٠ش ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس :اسن الىظُفة

 16-ف١ذ  :رقن الىظُفة

 ٠خرزض شربغً اٌٛظ١فرخٚ سأط ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ثبٌى١ٍبد اٌع١ٍّخ ٚإٌلش٠خ ٝعٍ رمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ لعبم:الىصف ا

 اعّبي اٌّىزت. ٝثبالششاف عٍ
 :الىاجببت والوسئىلُبت

  ٠عًّ شبغً اٌٛظ١فخ رؾذ اإلششاف اٌعبَ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ. -1

 اٌعب١ٍِٓ ثبٌّىزت. ٠ٝششف شبغً اٌٛظ١فخ عٍ -2

اٌم١ربَ ثّزبثعرخ اٌّٛضرٛعبد اٌظربدسح ، ٌّٚٛضٛعبد اٌزرٟ ررشد اٌرٟ اٌّىزرتداسعخ ٚعشع ا ٝاإلششاف عٍ -3

.ِٕٗ 

اداسح اٌذساعرربد اٌع١ٍررب، ٚاٌجؾررٛس اإلشررشاف عٍررٝ اثرر ك لررشاساد ٚأٚاِررش اٌٛو١ررً اٌررٟ اٌٛؽررذاد اٌّخزظررخ ) -4

 ٕف١ز٘ب.( ِٚزبثعخ رٚشجىخ اٌشثظ، ٚلغُ اٌؾبعت ا٢ٌٟ اٌّىزجخٚ اٌّغٍخ اٌع١ٍّخ،اٌع١ٍّخ، ٚاٌع لبد اٌضمبف١خ، ٚ

 اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ ٠شٞ اٌٛو١ً اٌم١بَ ثٙب. ٝاالششاف عٍ -5

 ع١ٍّخ رٕل١ُ ِمبث د ٚاعزّبعبد اٌٛو١ً. ٝاالششاف عٍ -6

 اعذاد رمبس٠ش اٌّزبثعخ اٌّطٍٛثخ. -7

 عّبي اٌظبدس ٚاٌٛاسد ٚاٌؾفع ٚاعّبي إٌغخ ثبٌّىزت.أ ٝاالششاف عٍ -8

 .ب عٍٝ ؽغت ٔٛع االعزّبعّبعبد اٌخبطخ ٚؽضٛس اٌّغّٛػ ٌٗ ثؾضٛس٘زرؾض١ش االع -9

 .ّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜ ِّبصٍخاٌم١بَ ث -10

 شروط شغل الىظُفة:

 ِئً٘ دساعٝ عبي ِٕبعت ٌٕٛع اٌعًّ. -1

 . لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ  -2

 اعز١بص اٌزذس٠ت اٌ صَ ٌشغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثٕغبػ -3
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Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
 

  ِذ٠ش اٌذساعبد اٌع١ٍب: ىظُفةاسن ال

 17-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌذساعبد اٌع١ٍب اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

 اٌم١ذ ثبٌذساعبد اٌع١ٍب   -1

 اعبد اٌع١ٍب   اٌزغغ١ً ثبٌذس -2

 رغغ١ً ٔمطخ اٌجؾش  -3

 اضبفخ ِششف اٌٝ ٌغٕخ اإلششاف   -4

 عٍٝ اٌشعبٌخرغ١ش ِششف  -5

 اٌشعبٌخرغ١١ش ٔمطخ ثؾش  -6

 اٌشعبئًِذ فزشح رغغ١ً  -7

 اٌشعبئًاٌغبء رغغ١ً  -8

 اٌشعبئًرغ١ّذ رغغ١ً  -9

  اٌخبطخ ثبٌذساعبد اٌع١ٍباعززاساد عٓ د ٛي االِزؾبٔبد  -10

 اٌشعبئً ً ٌغبْ إٌّبلشخرشى١ -11

 رشى١ً ٌغبْ اٌفؾض  -12

 عًّ  طبثبد اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ ٌٍزشل١خ  -13

  –ٔمً ل١ذ طبٌت ِٓ عبِعخ اٌٝ عبِعخ أ شٜ  -14

  –رؾ٠ًٛ طبٌت ِٓ لغُ اٌٝ لغُ أ ش طجمب ٌ ئؾخ  -15

  –عًّ ِىبفؤح اإلششاف  -16

 س٠ظ عًّ رشى١ً ٚرظؾ١ؼ ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ ألعضبء ١٘ئخ اٌزذ -17

  بالتاالتص

أدساد اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاٌذساعبد اٌع١ٍب اٌّشوض٠خ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ثبٌغبِعخ

، اإلششاف عٍٝ اٌعًّ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛساٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ اٌع لبد ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ 

 اٌضمبف١خ

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة
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- 22- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.رعٛق اٌعًّ، 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ اٌذساعبد  ذثٍَٛ(اٌ، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً داسحاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اال    -3

 .اٌع١ٍب ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 ِع اٌغ١ش. االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
 

 ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ  ذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ِذ٠ش: اسن الىظُفة

 18-ف١ذ : رقن الىظُفة

 ٠خرزض شربغً اٌٛظ١فرخٚ عٍٟ سأط ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ثبٌى١ٍبد اٌع١ٍّخ ٚإٌلش٠رخ رمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ :الىصف العبم

 ثبالششاف عٍٟ اعّبي اٌّىزت.
 :الىاجببت والوسئىلُبت

 .ٌشئْٛ  ذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٠عًّ شبغً اٌٛظ١فخ رؾذ اإلششاف اٌعبَ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ -1

 عب١ٍِٓ ثبٌّىزت.اٌ ٠ٝششف شبغً اٌٛظ١فخ عٍ -2

 اٌّىزت. ٝداسعخ ٚعشع اٌّٛضٛعبد اٌزٟ رشد اٌ ٝاإلششاف عٍ -3

 اٌم١بَ ثّزبثعخ اٌّٛضٛعبد اٌظبدسح ِٕٗ. -4

 اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ ٠شٞ اٌٛو١ً اٌم١بَ ثٙب. ٝاالششاف عٍ -5

 ع١ٍّخ رٕل١ُ ِمبث د ٚاعزّبعبد اٌٛو١ً. ٝاالششاف عٍ -6

 ٍٛثخ.رمبس٠ش اٌّزبثعخ اٌّطد١ًٌ اٌخش٠غ١ٓ ٚاعذاد  -7

 اعّبي اٌظبدس ٚاٌٛاسد ٚاٌؾفع ٚاعّبي إٌغخ ثبٌّىزت. ٝاالششاف عٍ -8

 ّبعبد اٌخبطخ ٚؽضٛس اٌّغّٛػ ٌٗ ثؾضٛس٘ب عٍٝ ؽغت ٔٛع االعزّبعزرؾض١ش االع -9

 .ّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜاٌم١بَ ث -10

 شروط شغل الىظُفة:

 ِئً٘ دساعٝ عبي ِٕبعت ٌٕٛع اٌعًّ. -1

 خ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ.لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١ف -2

 اعز١بص اٌزذس٠ت اٌ صَ ٌشغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثٕغبػ -3
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Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
 عبِِٗذ٠ش ادسح اٌشئْٛ اٌاسن الىظُفة: 

 19-ف١ذ : رقن الىظُفة

 .تقع هذه الوظيفة عمي قمة وظائف الشئون اإلدارية بالكمية وتختص باإلشراف عميها الىصف العبم:
 :الىاجببت والوسئىلُبت

  .يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من أمين الكمية -1
 .اإلشراف عمى العاممين باإلدارة وتوجيههم ومتابعة أعمالهم -2
 .إبداء الرأى في جميع المشاكل المتعمقة بشئون األفراد ) كادر عام، كادر خاص( -3
سةةةتمارات األوامةةةر المتعمقةةةة بشةةةئون األفةةةراد ومتابعةةةة تحريةةةر متابعةةةة تقبيةةةي وتلفيةةةذ الةةةلظم والقواعةةةد والقةةةرارات وا -4

 ت وغيرها.آاألجور والمكاف
متابعة تلفيذ لظام تسجيل البريد الوارد والصادر وحفظ الوثائي المختمفة والقيد بالسةجتت والكةروت والبقاقةات  -5

 واللماذج التزمة لذلك.
 تلظيم أعمال الخدمات المعاولة.متابعة تلفيذ لظام الحضور واإللصراف لمعاممين بالكمية و  -6
 متابعة استيفاء إقرارت الذمة المالية ألعضاء هيئة التدريس والعاممين بالكمية وغيرها من اللماذج واإلقرارات. -7
 تجميل مبلى الكمية من الداخل والخارج والحدائي الممحقة به. ىاإلشراف عم -8
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -9

 شروط شغل الىظُفة :
 ل عالي ملاسب بجالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل.مؤه -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 لتدريبية المتاحة بلجاح. جتياز البرامج اا -3
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 وصف الىظُفة
 ِذ٠ش ادسح اٌشئْٛ اٌّب١ٌخاسن الىظُفة: 

 20-ف١ذ : رقن الىظُفة

لّرخ ٚظربئف اٌشرئْٛ اٌّب١ٌرخ ثبٌى١ٍرخ ٚرخرزض ٘رزٖ اٌٛظ١فرخ ثبإلشرشاف عٍرٟ  ٝرمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ عٍر :الىصف العبم

 ع١ّع األعّبي اٌّزعٍمخ ثبٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ثبٌى١ٍخ.
 الىاجببت والوسئىلُبت:

 ٠عًّ شبغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ رؾذ اٌزٛع١ٗ اٌعبَ ِٓ اٌشئ١ظ اٌّخزض )أ١ِٓ اٌى١ٍخ(. -1

 ٚرٛع١ُٙٙ ِٚزبثعخ أعّبٌُٙ.اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح  ٝاالششاف عٍ -2

 ٍى١ٍخ.اٌّب١ٌخ ٌّغزٕذاد اٌٌىبفخ  اٌّجذئ١خ ِزبثعخ ارخبر اعشاءاد اٌّشاععخ -3

 ٌؾغبة اٌخزبِٟ ٌٍى١ٍخ.ااالشزشان فٟ اعذاد  -4

 ِزبثعخ اعشاءاد طٍت اٌزعض٠ضاد اٌخبسع١خ ِٓ ادساح اٌغبِعخ. -5

 االشزشان فٟ اعذاد ث١بْ إٌّظشف اٌشٙشٞ. -6

 ١ٌخ ٚفك ِبرشاٖ اٌغٍطخ اٌّخزظخ.االشزشان فٟ اٌٍغبْ اٌّب -7

  .ِزبثعخ رؾظ١ً اٌشعَٛ اٌغبِع١خ ٚاٌزؤ١ِٕبد ٚأٞ ِجبٌغ أ شٜ طجمب ٌٍٛائؼ اٌّب١ٌخ -8

 ِزبثعخ أعّبي اٌخض٠ٕخ ٚاٌغشد اٌذٚسٞ ٌٙب. -9

 ِغزٕذاد اٌظشف. ٝاعزفغبساد اٌٛؽذح اٌؾغبث١خ ٚاعزىّبي ِب رشاٖ ِٓ ِ ؽلبد عٍ ِٝزبثعخ اٌشد عٍ -10

وبفخ اٌّغزٕذاد ٚاٌّغزخٍظبد اٌّب١ٌخ ِٓ ٚؽذاد اٌى١ٍرخ اٌّخزٍفرخ ٚاٌزؤورذ ِرٓ اعرز١فبء اعز َ  ٝاإلششاف عٍ -11

 ع١ّع اٌج١بٔبد ثبٌّغزٕذاد.

 اِغبن عغ د ِشالجخ اعزٙ ن ٚلٛد اٌّشوجبد ٚا١ٌّبح ٚاٌىٙشثبء ٚاٌجش٠ذ ٚاٌٙبرف ٚغ١ش٘ب. ٝاإلششاف عٍ -12

 ِزبثعخ رٛس٠ذ اٌّزؾظ د ٌٍجٕه فٟ اٌّٛاع١ذ اٌّؾذدح. -13

 ثّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜ. اٌم١بَ -14

 شروط شغل الىظُفة:

 ِئً٘ رغبسٜ عبٌٟ ِٕبعت ثغبٔت رٛافش اٌخجشح اٌّزخظظخ فٟ ِغبي اٌعًّ. -1

 لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ. -2

 عز١بص اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثٕغبػ.ا -3
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 وصف الىظُفة

 .ادساح اٌّىزجخِذ٠ش  اسن الىظُفة:
 21-ف١ذ سلُ اٌٛظ١فخ: 
أعّبي اٌّىزجخ  ٝلّخ ٚظبئف اٌّىزجخ ثبٌى١ٍخ ٚرخزض ثبإلششاف ٚاٌّزبثعخ عٍ ٝرمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ عٍ الىصف العبم:

 ِٚزبثعخ رٕف١ز٘ب.
 الىاجببت والوسئىلُبت:

 ٓ اٌى١ٍخ اداس٠ب .٠عًّ شبغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ رؾذ اٌزٛع١ٗ اٌعبَ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌٍذساعبد اٌع١ٍب ف١ٕب ٚال١ِ -1

 االششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبالداسح ٚرٛع١ُٙ ِٚزبثعخ أعّبٌُٙ. -2

 االشزشان فٟ ٚضع ٔلُ اٌعًّ اٌذا ١ٍخ فٟ ِىزجخ اٌى١ٍخ ِٚشالجخ رطج١مٙب ف١ٕب . -3

 رغ١ّع اؽز١بعبد اٌى١ٍخ ِٓ اٌىزت ٚاٌّشاعع ٚاٌذٚس٠بد ِٚزبثعخ أعشاءاد ششائٙب. ٝاالششاف عٍ -4

 ٌّشئ١خ ٚاٌششائؼ اٌضعبع١خ ٚاٌزغغ١ د اٌغّع١خ ثبٌّىزجخ.رٕل١ُ اعزخذاَ االششطخ ا -5

 ِزبثعخ ع١ش اٌعًّ ثبٌّىزجخ ٚشجىخ اٌّعٍِٛبد ٚٔبدٜ اٌزىٌٕٛٛع١ب. -6

 اٌم١بَ ثبرخبر اعشاءاد رجبدي اٌّطجٛعبد ِع اٌى١ٍبد ٚاٌّعب٘ذ ٚاٌجؾٛس إٌّبظشح ِؾ١ٍب ٚعب١ٌّب. -7

  أ شٜ ِّبصٍخ. اٌم١بَ ثّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي -8

 ل الىظُفة:شروط شغ

 ِئً٘ عبٌٟ ِٕبعت ثغبٔت اٌخجشح. -1

 لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ.  -2

   عز١بص اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثٕغبػ.ا  -3
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 كلُة الطب البُطري 
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 وصف الىظُفة

  ،اعضبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ِذ٠ش شئْٛ اٌعب١ٍِٓ: اسن الىظُفة

 22-ف١ذ : رقن الىظُفة

  ف هن الىظُفةالهد

ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌعب١ٍِٓ ِٓ أعٛس ِٚىبفبد ٚأعبصاد ٚرغ١ٍُ  اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

 اٌعًّ ٚأ  ء اٌطشف

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

ذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ ٚاٌز٠ٓ ُ٘ فٟ ثعضبد دا ١ٍخ أٚ اٌم١بَ ثؤعّبي اٌّشرجبد اٌخبطخ ثبٌغبدح أعضبء ١٘ئخ اٌز -1

% شٙش٠ب  ٚعًّ االعزمطبعبد ٚاٌّعبشبد اٌخبطخ  200 بسع١خ أٚ اششاف ِشزشن ٚعًّ األعش االضبفٝ 

ثُٙ ٚاٌم١بَ ثزغغ١ٍٙب فٝ اٌغغ د اٌّعذح ٌزٌه ٚعًّ اٌجطبلبد اٌع ع١خ اٌخبطخ ثُٙ ٚثطبلبد األعٛس 

 اٌّزغ١شح .

شرجبد اٌخبطخ ثبٌغبدح اٌّٛظف١ٓ + اٌعّبي شٙش٠ب ٚأ٠خ ِىبفآد أ شٜ رشد فٟ ٘زا اٌشؤْ اٌم١بَ ثؤعّبي اٌّ -2

ٚعًّ االعزمطبعبد ٚاٌّعبشبد اٌخبطخ ثُٙ . عًّ ثطبلبد األعٛس اٌّزغ١شح ع٠ٕٛب  ٌٍغبدح اٌعب١ٍِٓ ٚاٌشد 

 عٍٝ ِىبرجبد اٌغٙبد اٌّخزظخ ف١ّب ٠شد ا١ٌٙب فٝ ٘زا اٌشؤْ

ضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌعّبي ٚاٌّئلز١ٓ ِٚىبفآد ِشاععخ ِشرجبد اٌغبدح أع -3

 اٌزظؾ١ؼ ٚاٌغٛدح ِٚىبفآد اٌٍغبْ اٌع١ٍّخ ٌٍزشل١خ ٚاإلششاف ٚإٌّبلشخ ٚوً ِب ٠خض األِٛس اٌّب١ٌخ 

اإلداساد ِٚب ٠زجعٙب ِٓ ٍِفبد ٚرع١١ٕبد ٚرٕم د ٚرع١١ٕبد اٌعّبٌخ اٌّئلزخ ٚاإلؽبٌخ ٌٍّعبػ ٚاٜ  -4

  بطخ ثبٌزع١١ٕبد ٚع١ّع اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌزٟ رخض شئْٛ اٌعب١ٍِٓ  ِزوشاد

 اعذاد عغ د اإلعبصاد اٌخبطخ ثبٌّٛظف١ٓ ٚاٌعّبي ثبٌى١ٍخ  -5

 رغغ١ً اإلعبصاد اٌخبطخ ثُٙ أٚال ثؤٚي     

  االتصبالت

 اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ أدساد شئْٛ اٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌعب١ٍِٓاٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌعًّ أل١ِٓ اٌى١ٍخاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 .ثبٌى١ٍخاٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

أٚ  ٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً دثٍَٛ اإلداسح، ٠فضً ِٓ ٌاٌّؾبعجخاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اإلداسح أٚ     -3

 (.اٌّؾبعجخ

 .شفٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.االعزّبع١خ

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.

 



 

                                                             

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- 28- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 وصف الىظُفة
 

  ِذ٠ش اٌع لبد اٌضمبف١خ: اسن الىظُفة

 23-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌع لبد اٌضمبف١خ ٚشئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌى١ٍخ ١ش اِٛساالششاف عٍٝ رغ١

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

 اٌزغذ٠ذ اعشاءاد ٚوزٌه اٌضٚعخ أٚ اٌضٚط ِشافمخ ٚاعبصح اٌع١ٍّخ ٚاٌّّٙبد اإلعبساد اعشاءاد ارخبر -1

 ٚاإلٔٙبء

 ) ِشزشن اششاف – ع١ٍّخ ِبدح ٌغّع دا ١ٍخ -ثؤٔٛاعٙب ) بسع١خ اٌجعضبد أعضبء عفش اعشاءاد ارخبر  -2

  ِٓ اٌٛاسدح اٌزمبس٠ش طش٠ك عٓ اٌخبسط فٟ ٚعٛدُ٘ اصٕبء اٌجعضبد ِٚزبثعبرُٙ ٚأٙبء ِذ اعشاءاد  ٚوزٌه

  0ٚإٌّؼ  اٌذساع١خ اداسح اٌغبِعخ ٚوزا اعشاءاد اإلعبصاد

 -:ٌٍّئرّشاد اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أعضبء ؽضٛس اءاداعش ارخبر   3-

 دا ١ٍخ ِئرّشاد*    

  ORAL ثؾش ٌزمذ٠ُ  بسع١خ ِئرّشاد*    

 POSTER ثؾش ٌزمذ٠ُ  بسع١خ ِئرّشاد *    

  ٔفمبد أ٠خ اٌغبِعخ رؾًّ ثذْٚ ِئرّشاد*    

 األعبٔت ٚاٌخجشاء األعبرزح اعزمذاَ -4 

  اٌّخزٍفخ اٌغٛائض عٓ اإلع ْ  -5 

 األعٍٟ اٌّغٍظ ِٓ اٌٛاسدح ٚاٌزٛع١ٙبد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌذٚساد اٌع١ٍّخ ٚاٌّئرّشاد إٌذٚاد عٓ إلع ْا -6 

 اٌعٍّٟ اٌجؾش أٚ أوبد١ّ٠خ ٌٍغبِعبد

 ثى١ٍبد اٌجؾض١خ إٌّؼ ط ة ا ز١بس عٕذ اٌ صِخ ٚاٌّعب١٠ش ٌٍضٛاثظ ٚفمب اٌذساع١خ إٌّؼ عٓ اإلع ْ -7

  اٌغبِعخ

  بالتاالتص

 أدساد اٌع لبد اٌضمبف١خ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاٌع لبد اٌضمبف١خ اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ١خ ع لبد ط١جخ ِع اٌخبسع١خ: رّٕ

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ اٌعًّ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛساٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ اٌع لبد اٌضمبف١خ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ

 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2
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ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ اٌع لبد  ذثٍَٛ(اٌ، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً داسحاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اال    -3

 .اٌضمبف١خ ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 إلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠شفٟ ا عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40طفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ ِٛا    -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

  ِذ٠ش شئْٛ اٌخش٠غ١ٓ: اسن الىظُفة

 24-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثشئْٛ اٌخش٠غ١ٓثشؤ اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

 

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

أٚال  : ٚؽذٖ اٌخش٠غ١ٓ رمَٛ ثعًّ  ّظ ٔغخ ِرٓ اٌشرٙبداد ٌغ١ّرع  ش٠غرٝ اٌذفعرخ فرٛس اعر ْ إٌز١غرخ ٌزغر١ٍّٙب  

ٚاالداسح ٚاٌزغ١ٕذ ٚرٌه ثبٌٕغجخ ٌٍطر ة اٌرزوٛس ٌزغر١ًٙ ِؤِٛس٠رخ اٌٝ اٌخش٠ظ ٌزمذ٠ّٙب اٌٝ ٔمبثخ اٌظ١بدٌخ ٌٍزى١ٍف 

اٌخش٠ظ ٌعًّ وبس١ٔخ إٌمبثخ ٚاداسط اعّٗ ضّٓ وشٛف رى١ٍف اٌظ١بدٌخ ٌٍعًّ وً عٍرٝ ؽغرت اٌج١بٔربد ٚاٌشرٙبدح 

 ِٚؾً ا١ٌّ د .

طٍرت ٌزمرذ٠ّٙب اٌرٝ صب١ٔب  : رمَٛ اداسح اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ ثعًّ شٙبدح ث١ربْ دسعربد  ّغرخ فرشق ٌىرً  رش٠ظ ؽغرت اٌ

عٙربد عّررً  بطررخ ثٙررب اٚ عررفش ٌٍخرربسط اٚ ٌزمررذ٠ّٙب اٌرٝ اداسح اٌذساعرربد اٌع١ٍررب ٌزغررغ١ً اٌّبعغررز١ش عررٛاء وبٔررذ 

 شٙبدح عشثٝ / أغ١ٍضٜ / ِئلزٗ 

  بالتاالتص

أدساد شئْٛ اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌط ة اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ٕمبثخ اٌعبِخ ٌٍظ١بدٌخ ٚٚصاسح اٌظؾخ ٚاٌ

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ اٌعًّ ٌٛو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌط ةاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ شئْٛ اٌط ةٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

 

  ظروف العول

 .ِفبعئخٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش ضغاٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 

ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ  ذثٍَٛ(اٌ، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً داسحع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ االاٌز    -3

 .اٌخش٠غ١ٓ ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .اٌّعٍِٛبدٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ 

 

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

خ عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍ 50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 ِذ٠ش اٌظ١بٔخاعُ اٌٛظ١فخ: 

 25-ف١ذ  سلُ اٌٛظ١فخ:

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثظ١بٔخ األعٙضح ٚإٌّشبد اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

 ألعٙضح اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ثبٌى١ٍخط١بٔخ ا -1

 عًّ أ ظبئ١١ٓ اٌظ١بٔخ ثبٌى١ٍخ -2

 ع ِخ اٌّشافك األعبع١خ ٌٍّجبٔٝ -3

 أٔشبء أسش١ف ط١بٔخ ثبٌى١ٍخ  -4

  بالتاالتص

 أدساد اٌظ١بٔخ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاالداسح إٌٙذع١خ ثبٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ اٌعًّ أل١ِٓ ٚع١ّذ اٌى١ٍخاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً ، ٠فضً إٌٙذعخ أٚ ِئً٘ ِزٛعظ )دثٍَٛ طٕبعٝ(اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ     -3

 ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ اٌظ١بٔخ. ذثٍَٛ(اٌ

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

عًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌ    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة

 دساح اٌؾغبثبدِذ٠ش ا: اسن الىظُفة
 26-ف١ذ  سلُ اٌٛظ١فخ:
 رخزض ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثذساعخ ِٚزبثعخ أعّبي اٌّٛاصٔخ ٚاٌؾغبثبد.: الىصف العبم

 الىاجببت والوسئىلُبت:
 ٠عًّ شبغً ٘زٖ اٌٛظ١فخ رؾذ اٌزٛع١ٗ اٌعبَ ٌٍشئ١ظ اٌّخزض. -1

 رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ إٌّلّخ ٌألعّبي اٌّب١ٌخ. -2

ألعّرربي اٌؾغرربث١خ اٌخبطررخ ٚاٌم١ررذ فررٟ دفرربرش ٚطررشف اٌّغررزؾمبد ٚاعررذاد ِزبثعررخ فؾررض ٚدساعررخ ع١ّررع ا -3

 اٌؾغبثبد اٌذٚس٠خ.

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح ٚرٛع١ُٙٙ ِٚزبثعخ أعّبٌُٙ. -4

 اإلششاف عٍٝ اعشاء اٌزغ٠ٛبد اٌخبطخ ثبٌّزؾظ د إٌمذ٠خ. -5

  .زضّبس٠خاالشزشان فٟ ِششٚع اٌّٛاصٔخ اٌعبِخ ٌٍغبِعخ ٚو١ٍبرٙب ٚوزٌه اٌخطخ االع -6

اعزّبد ِشاععخ ع١ّرع ِظرشٚفبد اٌّٛاصٔرخ ٚوبفرخ االعرزؾمبلبد ٚؽغربة اٌجٕره اٌّشورضٞ ٚاعرذاد اٌزغر٠ٛبد  -7

 اٌ صِخ ثشؤٔٙب.

 عجبد.بؾّبد اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍضاٌشد عٍٟ ِٕبل -8

 دساعخ وبفخ اٌع١ٍّبد اٌّؾبعج١خ اٌّزعٍمخ ثبٌزؤ١ِٓ ٚاٌضشائت. -9

 ج١عخ عٍّٗ.االشزشان فٟ عض٠ٛخ اٌٍغبْ اٌزٟ رزطٍجٙب ط -10

 اٌم١بَ ثّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ أعّبي أ شٜ. -11

 :شروط شغل الىظُفة
 ِئً٘ رغبسٜ عبٌٟ ِٕبعت ثغبٔت رٛافش اٌخجشح اٌّزخظظخ فٟ ِغبي اٌعًّ. -12

 لضبء ِذح ث١ٕ١خ ِٕبعجخ فٟ اٌٛظ١فخ األدٔٝ ِجبششح عٕذ اٌزشل١خ. -13

 عز١بص اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثٕغبػ.ا -14
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 وصف الىظُفة
 

 زٛس٠ذادِذ٠ش ادساح اٌ: اسن الىظُفة
 27-ف١ذ  سلُ اٌٛظ١فخ:

رمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ عٍٟ لّخ ٚظربئف اٌّشرزش٠بد ثبٌى١ٍرخ ٚرخرزض ثبإلشرشاف ٚاٌّزبثعرخ عٍرٟ أعّربي  :الىصف العبم

 اٌّشزش٠بد ثبٌى١ٍخ.
 الىاجببت والوسئىلُبت:

 الكمية(. يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص )أمين -1
 االشراف عمى العاممين باالدارة وتوجيهم ومتابعة أعمالهم. -2
متابعةةةة اإلجةةةراءات التزمةةةة لتةةةوفير األصةةةلاف المختمفةةةة التةةةي تحتاجهةةةا الكميةةةة مةةةن السةةةوي المحمةةةي فةةةي ضةةةوء  -3

 القواعد واللظم المقررة.
 تحديد األصلاف المقموب توفيرها عن قريي االستيراد. ىاإلشراف عم -4
 مجان التي تقتضي الموائح االشتراك فيها.االشتراك في ال -5
 .والملاقصاتاتخاذ اإلجراءات الخاصة بالمزيدات  ىاإلشراف عم -6
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -7

 :شروط شغل الىظُفة
 مؤهل تجارى دراسي عالي ملاسب بجالب الخبرة. -1
 .قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية -2

 برامج التدريبية بلجاح.جتياز الا
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 وصف الىظُفة

 سعخداسح اٌّضاِذ٠ش  :اسن الىظُفة 
 28-ف١ذ  سلُ اٌٛظ١فخ:

ع١ّع االعّبي  ٝرخزض ثبالششاف عٍ، ٚسعخخ ٚظبئف اداسح اٌّضلّ ٝرمع ٘زٖ اٌٛظ١فخ عٍ :الىصف العبم

 .سعٗعٍمخ ثبٌّضاٌّز
 الىاجببت والوسئىلُبت: 

 .ِٓ ٚو١ً اٌى١ٍٗ ٌشئْٛ اٌج١ئٗ ٌزٛع١ٗ اٌعبَا ٠عًّ شبغً اٌٛظ١فخ رؾذ -1

  .ٚاٌذاؽٕخ ٚرٛع١ُٙٙ ِٚزبثعخ اعّبٌُٙ ١ٔخاٌعب١ٍِٓ ثبٌّضاسع اٌؾ١ٛا ٝاالششاف عٍ -2

 ٚاٌعذد ٚاالالدٚاٌّٛاد اٌج١طش٠خ ِٓ اع ف ِٚزطٍجبد اٌزغز٠خ سعٗ ّضاٌؽز١بعبد رٛف١ش ا ٝاٌعًّ عٍ -3

 .اي اٌعبَطٛ سعخٌزٟ رٍضَ اؽز١بعبد اٌعًّ ثبٌّضٚاالداٚد ا

اعذاد اٌّضاسع الٌمبء اٌذسٚط اٌع١ٍّخ ٚرغ١ٙض اٌّعذاد ٚاالعٙضح ٚاالدٚاد ثؾ١ش رىْٛ  ٝاالششاف عٍ -4

 َ ٚوزا اعذاد وً ِب ٠ٍضَ ٌٍذساعخ اٌع١ٍّخ ٚاالثؾبس.اطبٌؾخ ٌ عزخذ

 .سعٗاعشاء اٌزغبسة ٚاال زجبساد اٌ صِخ ٌٍجؾٛس اٌع١ٍّخ ثبٌّض ٝاالششاف عٍ -5

 .االٌجبْ...... اٌخ( ٚ ع إٌّزغبد ) ٌؾَٛ ؽّشاءاعّبي ث١ ٝاالششاف عٍ -6

 اد بي اعب١ٌت عذ٠ذح ٚرط٠ٛش اٌعًّ ثبٌّضسعخ . ٝاٌعًّ عٍ -7

 .جبْثٙب اٌغبِٛط اٌؾ ة ٚاٌعغٛي اٌخبطخ اٌزٟ رمَٛ ثزٛف١ش االٌ ٝاٌّبش١خ اٌزٟ ٠شث سعخِض ٝاالششاف عٍ -8

 .سعخبٌّضثِزبثعخ اعّبي اٌظ١بٔخ ٌ عٙضح ٚاٌّعذاد ٚاالالد  -9

 .ٚارخبر اعشاءاد رٕف١ز٘ب ثعذ اعزّبد٘ب سعخاٌّضِششٚع ِٛاصٔخ  شان فٟ اعذاداالشز -10

 .ٜ شأعّبي أاٌم١بَ ثّب ٠غٕذ ا١ٌٗ ِٓ  -11

 :شروط شغل الىظُفة

 .عضٛ ١٘ئٗ رذس٠ظ ثبٌى١ٍٗ -12

 سعخ االدٟٔ ِجبششح.ذفٟ ٚظ١فخ ِٓ اٌ ِٕبعجخلضبء ِذح ث١ٕ١خ  -13

 اعز١بص اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فٟ ِغبي اٌعًّ ثٕغبػ. -14
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 وصف الىظُفة
 

 ِذ٠ش اٌّخبصْ: اسن الىظُفة

 30-ذ ف١ :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌّخبصْ اٌى١ٍخ االششاف عٍٝ رغ١١ش اِٛس

 

   الوهبم والوسئىلُبت

 اإلششاف عٍٝ اٌعب١ٍِٓ ثبإلداسح فٝ إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : 

 رشى١ً ٌغبْ اٌفؾض اٌفٕٝ ٌٛاسداد اٌّخبصْ -1

 عًّ إِٔبء اٌّخبصْ ثبٌى١ٍخ -2

 ش اٌّخظظخاضبفخ األطٕبف ثبٌذفبر -3

 طشف األطٕبف ِٓ ِخبصْ اٌى١ٍخ -4

 ع ِخ ِؾزٜٛ اٌعٙذ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌّغزٍٙىخ -5

 األششاف عٍٝ اٌغشد اٌغٕٜٛ ٌٍّخبصْ  -6

  بالتاالتص

 أدساد اٌّخبصْ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاٌّخبصْ اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

، اإلششاف عٍٝ اٌّشإٚع١ٓ ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ١ِٓ ٚع١ّذ اٌى١ٍخاٌعًّ ألاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ثبٌى١ٍخ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

ٚدٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ  ذثٍَٛ(اٌ، ٠فضً ِٓ ٌٗ دسعبد أعٍٝ )ِضً داسحاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اال    -3

 .اسح ٔلُ اٌّعٍِٛبداٌّخبصْ ٚأد

 فٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 .ٚأعبدح أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  50 – 40ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

     اٌّغٍخ ِذ٠ش: اسن الىظُفة

 31-ف١ذ  :رقن الىظُفة

 .اٌع١ٍّخ ٌٍى١ٍخ اٌّغٍخخزض ٘زٖ اٌٛظ١فخ ثّزبثعخ اعّبي ر  الهدف هن الىظُفة

 الىاجببت والوسئىلُبت:

 .عميد الكميةيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت االشراف العام من  -1
 تقبيي السياسات العممية ولوائح وألظمة اللشر العممي عمى المواد الملشورة في المجمة. -2
 الخاضعة لملشر. اإلشراف عمى اختيار محكمي البحوث والدراسات -3
قرار الصرف من ميزالية المجمة واعتماد مكافآت التحكيم واللشر وفقًا  -4 اإلشراف عمى الشئون المالية لممجمة وا 

 الموائح والقواعد الملظمة لذلك.
 وفقًا لأللظمة والموائح.في المجمة القرارات الداخمية التي يقتضيها حسن سير العمل  إصدار -5
 ة في المجمة بعد تحكيمها عممًيا، أو االعتذار عن عدم لشرها.إجازة لشر البحوث العممي -6
 المشاركة في المجان التي تتقمبها قبيعة العمل لتقويم أداء المجمة. -7
 الموافقة عمى اإلجازات االعتيادية واالضقرارية لملسوبي المجمة. -8
 .القيام بعمميات شف الخرائق والرسومات التفصيمية التي تحتاج الي مهارة متوسقة -9

 . اختصاصه ضمن بها يكمف أخرى مهام بأية القيام -11
 -شروط شغل الىظُفة:

 ملاسب الي جالب توافر الخبرة الفلية في مجال العمل. عاليمؤهل  -1
 مباشرة. ىدلفي وظيفة من الدرجة األ ملاسبةقضاء مدة بيلية  -2
 .بلجاح اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل -3
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 وصف الىظُفة
     ثبؽش شئْٛ رع١ٍُ: اسن الىظُفة

 32-ف١ذ  :رقن الىظُفة

تقةةع هةةذه الوظيفةةة بةةودارة شةةئون التعمةةيم وتخةةتص بدراسةةة وتلفيةةذ األعمةةال المتعمقةةة بشةةئون التعمةةيم  :الىصففف العففبم
 بالكمية.

 الىاجببت والوسئىلُبت:
 .تبمدير إدارة شئون التعميم والقيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت اإلشراف العام من  -1
 القسام البكاريوس ومتابعة تلفيذها.ولتائجها مراجعة خقق وبرامج الدراسة والتسجيل واالمتحالات  -2
مراجعةة تلفيةذ قةةرارات مجمةس شةةئون التعمةيم والقةةتب ومتابعةة تلفيةذ قةةرارات مجمةس الجامعةةة والمجمةس االعمةةي  -3

 لمجامعات في شئون التعميم.
 تخاذ اجرءات تأديب القتب.تخاذ إجراءات تحويل القتب ولقل القيد واا -4
 تخاذ إجراءات اعتماد القرارات الخاصة بملح الخرجين الدرجات العممية.ا -5
وفقةةًا لمةةا  متحةةان بعضةةهااتخةةاذ إجةةراءات بوعفةةاء بعةةم القةةتب مةةن المقةةررات الدراسةةية أو تكمةةيفهم بدراسةةة و ا -6

 .أقرته لجلة شئون التعميم والقتب ومجمس الكمية
 ن أعمال.القيام بما يسلد إليه م -7

 شروط شغل الىظُفة:

 مؤهل عالي ملاسب بجالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 .تياز البرامج التدريبية بلجاحاج -3
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 وصف الىظُفة
     كاتب شئون تعميم: اسن الىظُفة

 33-ف١ذ  :رقن الىظُفة

تقةةع هةةذه الوظيفةةة بةةبعم اإلدارات المختصةةة بشةةئون التعمةةيم وتخةةتص بمراجعةةة ومتابعةةة األعمةةال  الىصففف العففبم:
 المختمفة بشئون التعميم والقتب.

 الىاجببت والوسئىلُبت:

  مدير إدارة شئون التعميم والقتب.يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
ات والتعميمةةةةات الخاصةةةةة بشةةةةئون الدراسةةةةة واالمتحالةةةةات ومراجعةةةةة السةةةةجتت متابعةةةةة ومراجعةةةةة وتلفيةةةةذ القةةةةرار  -2

 ومتابعة استيفاء البيالات أول بأول.
 مراجعة بيالات الشهادات التي يتم استخراجها واتخاذ إجراءات اعتمادها. -3
 متابعة اتخاذ إجراءات تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية. -4
مةةةب العةةةرم عمةةةي المجةةةالس المختمفةةةة ومتابعةةةة تلفيةةةذ القةةةرارات تقتاالشةةةتراك فةةةي إعةةةداد الموضةةةوعات التةةةي  -5

 الصادرة علها.
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -6

 
 شروط شغل الىظُفة:

 بجالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل . أو متوسق  مؤهل دراسي فوي المتوسق -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 تياز البرامج التدريبية بلجاح.جا -3
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 وصف الىظُفة
  باحث شئون خريجين: سن الىظُفةا

 34-ف١ذ  :رقن الىظُفة

تقع هذه الوظيفة بودارة شئون الخريجين وتختص بدراسة وتلفيذ األعمال المتعمقة بشئون الخةريجين  :الىصف العبم
 بالكمية.

 الىاجببت والوسئىلُبت:

 .مدير إدارة شئون التعميم والقتبلوظيفة تحت اإلشراف العام من يعمل شاغل هذه ا -1
 مذكرة مع ثم إرسالها الكمية مجمس من اللتيجة عتمادا بعد اللاجحين، بأعداد مفصل إحصائي كشف إعداد -2

  بالجامعة. والقتب التعميم لشئون العامة اإلدارة إلى الدرجة ملح
 .الكمية الصادرة لخريجي والوثائي الشهادات بشأن ألجلبيةا والجامعات السفارات ستفساراتا عمى لردا -3
 الكمية خاصة بخريجي بيالات من يقمبوله ما بشأن الوثائي، تدقيي شركات استفسارات عمى الرد -4
 تخاذ إجراءات اعتماد القرارات الخاصة بملح الخريجين الدرجات العممية.ا -5
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -6

 شروط شغل الىظُفة:

 مؤهل عالي ملاسب بجالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل. -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 .جتياز البرامج التدريبية بلجاحا -3
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 وصف الىظُفة
 

  : كاتب شئون خريجيناسن الىظُفة
 35-ف١ذ  :رقن الىظُفة

الوظيفةة بةبعم اإلدارات المختصةة بشةئون الخةريجين وتخةتص بمراجعةة ومتابعةة األعمةال  تقع هذه :الىصف العبم
 المختمفة بشئون الخريجين.

 :الىاجببت والوسئىلُبت

  مدير إدارة شئون التعميم والقتب.يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 اعتمادها. مراجعة بيالات الشهادات التي يتم استخراجها واتخاذ إجراءات -2
تقمب العرم عمي المجالس المختمفة ومتابعة تلفيذ القرارات الصادرة تاالشتراك في إعداد الموضوعات التي  -3

 علها.
 من التأكد وبعد ،ةمجمس الجامع من اللتيجة عتمادا بعد لمخريجين العربية بالمغة المؤقتة الشهادات استخراج  -4

، وبالمغةة اإللجميزيةة )فةي حةاة التربيةة العسةكرية أداء مةن تهةاءواإلل الدراسةية الرسةوم لكافةة الخةريجين سةداد
 قمبها(.

 والةدرجات التقةديراتب (سةلوات األربةع بتقةديرات بيةان) العربيةة بالمغةة لمخةريج الدراسةي بالسةجل بيةان سةتخراجا -5
 .)قمبه حالة في (ةاإللجميزي، وبالمغة الدراسية( الساعات وعدد

 أو المسةافرين باللسةبة لمخةريجين بالجامعة ييالتوث إدارة من الدراسي سجلوال المؤقتة التخرج شهادات توثيي  -6
 .الخارج ىإل المعارين

 الكمية. لخريجي اللاجحين كشوف من المختصة بصور العمل جهات مخاقبة  -7
 ة.مجمس الجامع من اھعتمادا ولحين الكمية مجمس من اللتيجة عتمادا بعد باللجاح إفادات ستخراجا -8
وتلفيةةذ القةةرارات والتعميمةةات الخاصةةة بشةةئون الخةةريجين ومراجعةةة السةةجتت ومتابعةةة اسةةتيفاء  متابعةةة ومراجعةةة -9

 البيالات أول بأول.
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -11

 شروط شغل الىظُفة:
 بجالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل .أو متوسق  مؤهل دراسي فوي المتوسق -1
 فة األدلى مباشرة علد الترقية.قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظي -2
 جتياز البرامج التدريبية بلجاح.ا -3
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 وصف الىظُفة
 

  أ ظبئٝ شئْٛ اٌعب١ٍِٓ: اسن الىظُفة

 36-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 رغ١١ش ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌعب١ٍِٓ ِٓ أعٛس ِٚىبفبد ٚأعبصاد ٚرغ١ٍُ اٌعًّ ٚأ  ء اٌطشف 

 لُبت الوهبم والوسئى

اٌم١بَ ثؤعّبي اٌّشرجبد اٌخبطخ ثبٌغبدح أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ ٚاٌز٠ٓ ُ٘ فٟ ثعضبد دا ١ٍخ أٚ  -1

% شٙش٠ب  ٚعًّ االعزمطبعبد ٚاٌّعبشبد اٌخبطخ  200 بسع١خ أٚ اششاف ِشزشن ٚعًّ األعش االضبفٝ 

ع١خ اٌخبطخ ثُٙ ٚثطبلبد األعٛس ثُٙ ٚاٌم١بَ ثزغغ١ٍٙب فٝ اٌغغ د اٌّعذح ٌزٌه ٚعًّ اٌجطبلبد اٌع 

 اٌّزغ١شح .

اٌم١بَ ثؤعّبي اٌّشرجبد اٌخبطخ ثبٌغبدح اٌّٛظف١ٓ + اٌعّبي شٙش٠ب ٚأ٠خ ِىبفآد أ شٜ رشد فٟ ٘زا اٌشؤْ  -2

ٚعًّ االعزمطبعبد ٚاٌّعبشبد اٌخبطخ ثُٙ . عًّ ثطبلبد األعٛس اٌّزغ١شح ع٠ٕٛب  ٌٍغبدح اٌعب١ٍِٓ ٚاٌشد 

 ٌّخزظخ ف١ّب ٠شد ا١ٌٙب فٝ ٘زا اٌشؤْعٍٝ ِىبرجبد اٌغٙبد ا

ِشاععخ ِشرجبد اٌغبدح أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌعّبي ٚاٌّئلز١ٓ ِٚىبفآد  -3

 اٌزظؾ١ؼ ٚاٌغٛدح ِٚىبفآد اٌٍغبْ اٌع١ٍّخ ٌٍزشل١خ ٚاإلششاف ٚإٌّبلشخ ٚوً ِب ٠خض األِٛس اٌّب١ٌخ 

د ٚرٕم د ٚرع١١ٕبد اٌعّبٌخ اٌّئلزخ ٚاإلؽبٌخ ٌٍّعبػ ٚاٜ اإلداساد ِٚب ٠زجعٙب ِٓ ٍِفبد ٚرع١١ٕب -4

 ِزوشاد  بطخ ثبٌزع١١ٕبد ٚع١ّع اٌمشاساد اإلداس٠خ اٌزٟ رخض شئْٛ اٌعب١ٍِٓ 

 رغغ١ً اإلعبصاد اٌخبطخ ثُٙ أٚال ثؤٚي     ٚاعذاد عغ د اإلعبصاد اٌخبطخ ثبٌّٛظف١ٓ ٚاٌعّبي ثبٌى١ٍخ  -5

 

  االتصبالت

اٌضِ ء ثؤدساد شئْٛ اٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌعب١ٍِٓ اٌّشوض٠خ لبد ط١جخ ِع اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع 

 ثبٌغبِعخ

 

 .ثبٌى١ٍخىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ صِ ئٗ ثاٌزعبْٚ ِع ٚ اٌعًّ ٌشئ١غٗ اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

اٌؾبطً عٍٝ دٚساد رذس٠ج١خ فٝ ، ٠فضً اٌّؾبعجخفٟ اإلداسح أٚ ِزٛعظ أٚ ِئً٘ اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ     -3

 ِغبي اٌزخظض

 .ش، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ِغبي اٌزخظضفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

غ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع ر    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.
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عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.

 

 

 وصف الىظُفة
 

  أ ظبئٝ شئْٛ ط ة: اسن الىظُفة

 37-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثشئْٛ اٌط ة ف١ّب عذا األٔشطخ اٌط ث١خ اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس

 الوهبم والوسئىلُبت 

 اإلششاف عٍٝ ِغئٌٟٛ اٌفشق اٌخّظ ثبٌى١ٍخ    -1

 ِشاععخ األٚساق ٚاٌغغ د ٚاٌّىبرجبد اٌظبدسح ٌىً فشلخ عٍٝ ؽذح  -2-

 ٍٝ اٌّىبرجبد اٌٛاسدح اٌٝ شئْٛ اٌطٍجخاٌم١بَ ثبألعّبي اإلداس٠خ وبِ   ٚاٌشد ع  -3

 

  االتصبالت

اٌضِ ء ثؤدساد شئْٛ اٌط ة ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌط ة اٌّشوض٠خ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ثبٌغبِعخ

 .ثبٌى١ٍخىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ صِ ئٗ ثاٌزعبْٚ ِع ٚ اٌعًّ ٌشئ١غٗ اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ولظروف الع

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 بء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.% فٟ ا زجبساد اٌزو100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

اٌؾبطً عٍٝ دٚساد رذس٠ج١خ فٝ ِغبي فٟ اإلداسح ، ٠فضً أٚ ِئً٘ ِزٛعظ اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ     -3

 اٌزخظض

ٚأعبدح  ش، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ِغبي اٌزخظضفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

 ..ّعٍِٛبدأعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌ

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٙب٠خ األعجٛع.ٔ
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 وصف الىظُفة
 

  أ ظبئٝ سعب٠خ ط ة: اسن الىظُفة

 38-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبألٔشطخ اٌط ث١خ اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس 

 الوهبم والوسئىلُبت 

  رٕف١ز األٔشطخ اٌذا ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

    ي وً عبَ دساعٟ ٚضع اٌخطخ اٌعبِخ ٌٍٕشبط 

  رٕف١ز ع١ّع األٔشطخ اٌخبطخ ثىً ٌغٕخ 

  اإلششاف ٚرٕف١ز أٔشطخ ارؾبد اٌط ة ثبٌى١ٍخ 

  رٕف١ز أزخبثبد ارؾبد ط ة اٌى١ٍخ 

  البِخ أٔشطخ دا ١ٍخ ثبإلضبفخ اٌٝ األٔشطخ اٌخبسع١خ اٌّشعٍخ ِٓ اإلداسح اٌعبِخ ٌشعب٠خ اٌط ة 

 عٟ .األعّبي اٌخبطخ ثظٕذٚق اٌزىبفً االعزّب 

  االتصبالت

اٌضِ ء ثؤدساد سعب٠خ اٌط ة ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌط ة اٌّشوض٠خ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ثبٌغبِعخ

 .ثبٌى١ٍخىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ صِ ئٗ ثاٌزعبْٚ ِع ٚ اٌعًّ ٌشئ١غٗ اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش رؾًّ  اٌمذسح عٍٝ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 .دٚساد رذس٠ج١خ فٝ سعب٠خ اٌط ة، ٠فضً ِٓ ٌٗ زشث١خ اٌش٠بض١خاٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ فٟ اٌ    -3

ٚأعبدح  ش، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ِغبي اٌزخظضفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

 ..أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

بط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّ    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ  -7

 عطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

  أ ظبئٝ دساعبد ع١ٍب اسن الىظُفة:

 39-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌذساعبد اٌع١ٍب اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس

 الوهبم والوسئىلُبت 

 ثبٌذساعبد اٌع١ٍب   ٚاٌزغغ١ً اٌم١ذ  -1

 رغغ١ً ٔمطخ اٌجؾش  -2

 ِششف اٌٝ ٌغٕخ اإلششاف   ٚرغ١١ش اضبفخ -3

 اٌشعبٌخرغ١١ش ٔمطخ ثؾش  -4

 اٌشعبئًرغغ١ً ٚرغ١ّذ اٌغبء اٌشعبئً ِٚذ فزشح رغغ١ً  -5

  اٌخبطخ ثبٌذساعبد اٌع١ٍباعززاساد عٓ د ٛي االِزؾبٔبد  -6

 اٌشعبئً رشى١ً ٌغبْ إٌّبلشخ -7

 رشى١ً ٌغبْ اٌفؾض  -8

  –عًّ  طبثبد اٌٍغٕخ اٌع١ٍّخ ٌٍزشل١خ -9

  –ٔمً ل١ذ طبٌت ِٓ عبِعخ اٌٝ عبِعخ أ شٜ  -10

  –رؾ٠ًٛ طبٌت ِٓ لغُ اٌٝ لغُ أ ش طجمب ٌ ئؾخ  -11

  –عًّ ِىبفؤح اإلششاف  -12

 عًّ رشى١ً ٚرظؾ١ؼ ٌغبْ اٌّّزؾ١ٕٓ ألعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  -13

  االتصبالت

١بد اال شٜ ٚاٌذساعبد اٌع١ٍب اٌّشوض٠خ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع اٌضِ ء ثؤدساد اٌذساعبد اٌع١ٍب ثبٌىٍ

 ثبٌغبِعخ

 اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش اٌعًّ ٌشئ١غٗ  ٚاٌزعبْٚ ِع صِ ئٗ ثىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ ثبٌى١ٍخ.

  ظروف العول

 اٌعًّ ثبٌى١ٍخ،  ٚاٌمذسح عٍٝ رؾًّ ضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش ِفبعئخ. 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

خ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔ    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

اٌذساعبد اٌع١ٍب  دٚساد رذس٠ج١خ فٝ، ٠فضً ِٓ ٌٗ داسحفٟ االأٚ ِئً٘ ِزٛعظ دسعخ عبِع١خ اٌزع١ٍُ:     -3

 .ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

عٕٛاد عٍٝ األلً فٟ ِغبي اٌزخظض، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚأعبدح  3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد..
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زى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌ    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ  -8

 عطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع.

 

 وصف الىظُفة

 أخصائى مكتبات: اسن الىظُفة
 40ف١ذ  رقن الىظُفه:

الوظيفةةةة بمكتبةةةة الكميةةةة وتخةةةتص بالقيةةةام بأعمةةةال التزويةةةد والفهرسةةةة والتصةةةليف وترتيةةةب  : تقةةةع هةةةذهالىصفففف العفففبم
 وصيالة الكتب بالمكتبة.
 :الىاجببت والوسئىلُبت

 .مدير إدارة المكتبةيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 مكتبة ومتابعة تلفيذها.لاالشتراك في وضع البرامج التلفيذية الخاصة با -2
 د المكتبة بالكتب والدوريات العممية.تزوي -3
 االشتراك في وضع اللظم االدارية التى تكفل حسن ادارة العمل بالمكتبة. -4
 .متابعة عممية االعارة الداخمية والخارجية قبقا لموائح والقوالين -5
 مقتليات المكتبة قبقا لقواعد الفهرسة الفلية المعمول بها.لتصليف الفهرسة و الالقيام بأعمال  -6
 داد بقاقات الفهارس المختمفة قبقا لقواعد الفهرسة الفلية المعمول بها.اع -7
 اعداد فهرس مقبوع بمحتويات المكتبة. -8
قيةةةد الكتةةةب والمصةةةورات والخةةةرائق واالفةةةتم واالسةةةقوالات التةةةى تةةةرد الةةةى المكتبةةةة عةةةن قريةةةي الشةةةراء والتبةةةادل  -9

 واالهداء.
  .القيام بما يسلد إليه من أعمال -11

 :شروط شغل الىظُفة

 مؤهل دراسي عالي ملاسب بجالب الخبرة. -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 جتياز البرامج التدريبية بلجاح .ا -3
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 وصف الىظُفة
 

  : أ ظبئٝ ع لبد صمبف١خاسن الىظُفة

 41-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌع لبد اٌضمبف١خ ٚشئْٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثشؤْ اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس

 الوهبم والوسئىلُبت 

 . اٌزغذ٠ذ اعشاءاد ٚوزٌه اٌضٚعخ أٚ اٌضٚط ِشافمخ ٚاعبصح اٌع١ٍّخ ٚاٌّّٙبد اإلعبساد اعشاءاد ارخبر -1

 ) ِشزشن اششاف – ١خعٍّ ِبدح ٌغّع دا ١ٍخ -ثؤٔٛاعٙب ) بسع١خ اٌجعضبد أعضبء عفش اعشاءاد ارخبر  -2

  ِٓ اٌٛاسدح اٌزمبس٠ش طش٠ك عٓ اٌخبسط فٟ ٚعٛدُ٘ اصٕبء اٌجعضبد ِٚزبثعبرُٙ ٚأٙبء ِذ اعشاءاد  ٚوزٌه

  0ٚإٌّؼ  اٌذساع١خ اداسح اٌغبِعخ ٚوزا اعشاءاد اإلعبصاد

 -:ٌٍّئرّشاد اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أعضبء ؽضٛس اعشاءاد ارخبر   3-

  ORAL ثؾش ٌزمذ٠ُ  بسع١خ دِئرّشا                                           * دا ١ٍخ ِئرّشاد*    

  ٔفمبد أ٠خ اٌغبِعخ رؾًّ ثذْٚ ِئرّشاد*         POSTER ثؾش ٌزمذ٠ُ  بسع١خ ِئرّشاد *    

 األعبٔت ٚاٌخجشاء األعبرزح اعزمذاَ -4 

  اٌّخزٍفخ اٌغٛائض عٓ اإلع ْ  -5 

 األعٍٟ اٌّغٍظ ِٓ دحاٌٛاس ٚاٌزٛع١ٙبد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌذٚساد اٌع١ٍّخ ٚاٌّئرّشاد إٌذٚاد عٓ اإلع ْ -6 

 اٌعٍّٟ اٌجؾش أٚ أوبد١ّ٠خ ٌٍغبِعبد

 ثى١ٍبد اٌجؾض١خ إٌّؼ ط ة ا ز١بس عٕذ اٌ صِخ ٚاٌّعب١٠ش ٌٍضٛاثظ ٚفمب اٌذساع١خ إٌّؼ عٓ اإلع ْ -7

  اٌغبِعخ

  االتصبالت

لبد اٌضمبف١خ اٌّشوض٠خ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع اٌضِ ء ثؤدساد اٌع لبد اٌضمبف١خ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاٌع 

 ثبٌغبِعخ

 اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش اٌعًّ ٌشئ١غٗ  ٚاٌزعبْٚ ِع صِ ئٗ ثىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ ثبٌى١ٍخ.

  ظروف العول

 اٌعًّ ثبٌى١ٍخ،  ٚاٌمذسح عٍٝ رؾًّ ضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش ِفبعئخ. 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

ً ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبِ    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

١ب دٚساد رذس٠ج١خ فٝ اٌذساعبد اٌعٍ، ٠فضً ِٓ ٌٗ داسحفٟ االأٚ ِئً٘ ِزٛعظ دسعخ عبِع١خ اٌزع١ٍُ:     -3

 .ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

عٕٛاد عٍٝ األلً فٟ ِغبي اٌزخظض، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚأعبدح  3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد..



 

                                                             

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- 47- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

ٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش ا    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ  -7

 عطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع.

 

 

 

 وصف الىظُفة
 

  اعُ اٌٛظ١فخ: أ ظبئٝ شئْٛ  ش٠غ١ٓ

 42-ف١ذ ٌٛظ١فخ: سلُ ا

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثشئْٛ اٌخش٠غ١ٓ اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس

 الوهبم والوسئىلُبت 

أٚال  : ٚؽذٖ اٌخش٠غ١ٓ رمَٛ ثعًّ  ّظ ٔغخ ِٓ اٌشٙبداد ٌغ١ّع  ش٠غٝ اٌذفعخ فٛس اع ْ إٌز١غخ ٌزغ١ٍّٙب اٌرٝ 

ٚاالداسح ٚاٌزغ١ٕررذ ٚرٌرره ثبٌٕغررجخ ٌٍطرر ة اٌررزوٛس ٌزغرر١ًٙ ٌٍزى١ٍررف  ٠١ٓشطرر١جٌا ءبجررطال٠ّٙب اٌررٝ ٔمبثررخ اخررش٠ظ ٌزمررذاٌ

ٌٍعًّ ورً عٍرٝ ؽغرت  ٠١ٓشط١جٌا ءبجطى١ٍف االاسط اعّٗ ضّٓ وشٛف رِؤِٛس٠خ اٌخش٠ظ ٌعًّ وبس١ٔخ إٌمبثخ ٚاد

 اٌج١بٔبد ٚاٌشٙبدح ِٚؾً ا١ٌّ د .

طٍت ٌزمذ٠ّٙب اٌٝ صب١ٔب  : رمَٛ اداسح اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ ثعًّ شٙبدح ث١بْ دسعبد  ّغخ فشق ٌىً  ش٠ظ ؽغت اٌ

عٙبد عًّ  بطخ ثٙب اٚ عفش ٌٍخبسط اٚ ٌزمذ٠ّٙب اٌٝ اداسح اٌذساعبد اٌع١ٍب ٌزغغ١ً اٌّبعغز١ش عٛاء وبٔذ 

 شٙبدح عشثٝ / أغ١ٍضٜ / ِئلزٗ 

  االتصبالت

أدساد شئْٛ اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌط ة اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ ع لبد ط١جخ ِع  اٌخبسع١خ:

 ٚٚصاسح اٌظؾخ  ٠١ٓشط١جٌا ءبجط اٌعبِخ ٌٚإٌمبثخ 

 ثبٌى١ٍخ ٚ بطخ شئْٛ اٌط ة، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ ٌشئ١غٗاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 اٌعًّ ثبٌى١ٍخ،  ٚاٌمذسح عٍٝ رؾًّ ضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش ِفبعئخ. 

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

ً ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبِ    -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 دٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ اٌخش٠غ١ٓ، ٠فضً ِٓ ٌٗ داسحفٟ االأٚ ِئً٘ ِزٛعظ دسعخ عبِع١خ اٌزع١ٍُ:     -3

 .ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد

عٕٛاد عٍٝ األلً فٟ ِغبي اٌزخظض، ِٙبسح عب١ٌخ فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش ٚأعبدح  3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 أعزخذاَ اٌؾبعٛة ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد..

شٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌل    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 أ١ِٓ ِخبصْ: اسن الىظُفة

 43-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ف١ّب ٠زعٍك ثبٌّخبصْ  األلغبَ اِٛس رغ١١ش

   الوهبم والوسئىلُبت

 اٌّشبسوخ فٝ اٌفؾض اٌفٕٝ ٌٛاسداد اٌّخبص1ْ

 اضبفخ األطٕبف ثبٌذفبرش اٌّخظظخ -2

 طشف األطٕبف ِٓ ِخبصْ األلغبَ -4

 ضّبْ ع ِخ ِؾزٜٛ اٌعٙذ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌّغزٍٙىخ -5

 اٌّشبسوخ فٝ اٌغشد اٌغٕٜٛ ٌٍّخضْ اٌخبص ثٗ  -6

  بالتالتصا

 اٌضِ ء فٝ اٌّخبصْ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاٌّخبصْ اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخ  اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع

 رى١ٙٓ األطٕبف اٌزبٌفخ، اإلششاف عٍٝ اٌعًّ ٌشئ١ظ اٌمغُاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

دٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ اٌّخبصْ ٚأداسح ، ٠فضً ِٓ ٌٗ داسحفٟ االِزٛعظ أٚ ِئً٘ اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ     -3

 .ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 ِغبي رخظظٗفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش. االعزّبع١خ، لذسح

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 فٕٝ اٌظ١بٔخ :اسن الىظُفة

 44-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثظ١بٔخ األعٙضح ٚإٌّشبد فٝ ِغبي رخظظٗ خاٌى١ٍ رغ١١ش اِٛس 

   الوهبم والوسئىلُبت

 ط١بٔخ األعٙضح اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ثبٌى١ٍخ -1

 ع ِخ اٌّشافك األعبع١خ ٌٍّجبٔٝ -3

 أعٙضح(  -وٙشثبء -عجبوخ -أٔشبء أسش١ف ط١بٔخ و  فٝ رخظظٗ )ٔغبسح -4

  بالتاالتص

 صِ ء اٌظ١بٔخ ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاالداسح إٌٙذع١خ ثبٌغبِعخ خ ِع اٌخبسع١خ: ع لبد ط١ج

 ثبٌى١ٍخ ىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌضِ ء ث، اٌزعبْٚ ِع اٌعًّ ٌشئ١غٗاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 % فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ.100اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

١خ فٝ شئْٛ اٌظ١بٔخ فٝ ِغبي ٌٗ دٚساد رذس٠ج، ٠فضً ِٓ ِئً٘ ِزٛعظ )دثٍَٛ طٕبعٝ(اٌزع١ٍُ:     -3

 رخظظٗ.

 فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش. ِمجٌٛخ، ِٙبسح اعّبي اٌظ١بٔخفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  30 – 25 ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ    -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 ِعبْٚ اٌى١ٍخ: اسن الىظُفة

 45-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ١ش االِٛس اٌخبطخ ثزؤ١ِٓ اٌى١ٍخ ٚضّبْ أٔضجبط اٌعّبي ٚاٌّٛظف١ٓ ثٙبِعبٚٔخ أ١ِٓ اٌى١ٍخ فٝ رغ١

   الوهبم والوسئىلُبت

 إٌٛاؽٟ اٌزب١ٌخ : عٍٝاإلششاف  

 اٌزؤوذ ِٓ رؤ١ِٓ اٌّجبٔٝ  -1

 االششاف عٍٝ دفبرش اٌؾضٛس ٚاألٔظشاف -2

 ِشالجخ اداء أعّبي إٌلبفخٚاٌزخٍض ِٓ إٌفب٠بد ثٛاعطخ عّبي اٌى١ٍخ -3

 ١ش أدٚاد إٌلبفخ ِٚزطٍجبد عّبي األلغبَرٛف -4

  بالتاالتص

 ِعبٚٔٝ اٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌّمش ثبٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

ٚرٛع١ُٙٙ ٚرؾف١ضُ٘ ٚر١ّٕزُٙ، اٌزعبْٚ  اٌعّبي، اإلششاف عٍٝ اٌعًّ أل١ِٓ اٌى١ٍخاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ٌى١ٍخ ثبِع وبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 

 فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟد ِشرفعٗ ِعذالاٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

 

 دٚساد رذس٠ج١خ فٝ رخظض اٌّعبْٚ.، ٠فضً ِٓ ٌٗ ِئً٘ ِزٛعظ اٌزع١ٍُ:     -3

 

فٟ وزبثخ  ِمجٌٛخفٟ اإلششاف عٍٝ ِشإٚع١ٓ، ِٙبسح  عٍٝ األلً عٕٛاد 5اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

 اٌزمبس٠ش.

 

ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  40 –35ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.

 

 

 

 

 



 

                                                             

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- 51- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 

 

 

 

 

 وصف الىظُفة

 ٟعزّبعاأ ظبئٟ : ن الىظُفةاس
 46ف١ذ الىظُفة: رقن

تقع هذه الوظيفة برعاية الشباب بالكمية وتختص بالقيام باألعمةال التخصصةية أو تقةديم الخبةرة فةي  :الىصف العبم
 مجال اللشاق االجتماعي والرحتت بالكمية.

 :الىاجببت والوسئىلُبت
  إدارة رعاية الشباب. مديريعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من  -1
 االشتراك في إعداد خقة مشروع اللشاق االجتماعي والرحتت ومشروع ميزاليتها. -2
 القيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقتب بالتعاون مع الهيئات والجهات المتخصصة. -3
 مساعدات. ىالقيام بالبحوث االجتماعية لمقتب المحتاجين إل -4
 .لمقتب مج موسعة لمرحتت الثقافية واالجتماعية والترفيهيةبراوتلفيذ تلظيم االشراف عمى  -5
 إعداد وتلظيم إسكان لمقتب الذين ال تتوافر لهم اإلقامة بالمدن الجامعية. -6
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -7

 :شروط شغل الىظُفة
 مؤهل دراسي عالي ملاسب بجالب توافر الخبرة. -1
 لى مباشرة علد الترقية.قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األد -2
 اجتياز الدورة التدريبية بلجاح. -3
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 وصف الىظُفة
 

  ِٛظف أسش١ف: اسن الىظُفة

 47-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثجٛعزخ ِٚشاع د اٌى١ٍخ اٌشع١ّخ اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس 

 الوهبم والوسئىلُبت 

  د ٚرغغ١ٍٙب ٚأسعبٌٙب ٌألداساد اٌّع١ٕخ ثبٌى١ٍخأعزمجبي اٌّشاع  

 رغغ١ً طبدساد اٌى١ٍخ ِٓ اٌّشاع د ٚأسعبٌٙب ٌألداساد اٌخبسع١خ اٌّخزٍفخ 

 األؽزفبظ ثذفبرش اٌظبدس ٚاٌٛاسد ِغغ  ثٙب اٌج١بٔبد اٌ صِخ 

 ٌزعبًِ ِع ١٘ئخ اٌجش٠ذ ف١ّب ٠زعٍك ثّشاع د اٌى١ٍخا 

 

  االتصبالت

 اٌضِ ء ثؤدساد األسش١ف ثبٌى١ٍبد اال شٜ ٚاالداساد اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخد ط١جخ ِع اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لب

 

 .ثبٌى١ٍخىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌغىشربس٠خ ثاٌزعبْٚ ِع ٚ اٌعًّ أل١ِٓ اٌى١ٍخ اٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  ىاصفبت شبغل الىظُفةه

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 اٌظفبد اٌعم١ٍخ: ِعذالد ِشرفعخ فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ    -2

 .دٚساد رذس٠ج١خ ِزعٍمخ ثٕلبَ عًّ األسش١ف، ٠فضً ِٓ ٌٗ ألداسح ٚاٌّؾبعجخِئً٘ ِزٛعظ فٝ ااٌزع١ٍُ:     -3

 ِمجٌٛخ فٝ وزبثخ اٌزمبس٠ش، ِٙبسح ِغبي اٌزخظضفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

لشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌ    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

  عىشربس٠خ اسن الىظُفة:

 48-ف١ذ : رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

ثشؤْ ع١ّع االِٛس اٌخبطخ ثبٌجٛعزخ ِٚشاع رٙب ٚرٕل١ُ عًّ ِىبرت سإعبء  االداساد ٚاأللغبَ رغ١١ش اِٛس 

 األلغبَ ِٚذ٠شٜ األداساد ٚاٌع١ّذ ٚاٌٛو ء 

 الوهبم والوسئىلُبت 

 ٓأعزمجبي اٌّشاع د ِٓ األسش١ف ٚرغغ١ٍٙب ٚعشضٙب عٍٝ اٌّغئ١ٌٛ  

 ٌّشاع د ٚأسعبٌٙب ٌألسش١فرغغ١ً طبدساد اٌّىبرت ٚاأللغبَ  ِٓ ا 

 األؽزفبظ ثذفبرش اٌظبدس ٚاٌٛاسد ٌٍّىبرت اٌّخزٍفخ ِغغ  ثٙب اٌج١بٔبد اٌ صِخ 

 ُٙرٕل١ُ ٚلذ اٌعًّ اٌخبص ثشإعبئُٙ ِٚمبث ر 

  االتصبالت

 اٌضِ ء ثؤدساد اٌى١ٍبد اال شٜ ٚاالداساد اٌّشوض٠خ ثبٌغبِعخاٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 .ثبٌى١ٍخىبفخ اإلداساد ٚاأللغبَ اٌغىشربس٠خ ثاٌزعبْٚ ِع ٚ اٌعًّ ٌشإعبئُٙ رمبس٠ش عٓ ع١ش  اٌذا ١ٍخ: سفع

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 اٌظفبد اٌعم١ٍخ: ِعذالد ِشرفعخ فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ    -2

دٚساد رذس٠ج١خ ِزعٍمخ ثٕلبَ عًّ ، ٠فضً ِٓ ٌٗ ِئً٘ ِزٛعظ أٚ عبٌٝ فٝ األداسح أٚ اٌغىشربس٠خاٌزع١ٍُ:     -3

 .ٛة ٚاٌٍغبداٌغىشربس٠خ ٚأعبدح اٌؾبع

 عب١ٌخ فٝ وزبثخ اٌزمبس٠ش، ِٙبسح ِغبي اٌزخظضفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3 اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح    -4

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف     -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة
 

 أ١ِٓ ِعًّ: اسن الىظُفة

 49-ف١ذ :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ف١ّب ٠زعٍك ثبٌّعبًِ اٌذساع١خ  األلغبَ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 اٌّشبسوخ فٝ اٌفؾض اٌفٕٝ ٌٛاسداد اٌّخبصْ ٚاٌّعبًِ -1

 ِغئٛال عٓ رخض٠ٓ و١ّب٠ٚبد اٌّعبًِ ِٚششفب عٍٝ اٌظشف ِٕٙب   -2

 اٌؾفبظ عٍٝ األعٙضح اٌزع١ّ١ٍخ ثبٌّعبًِ ٚاٌزغ١ٍُ ٚاٌزغٍُ ٌٍط ة -4

 اٌعٙذ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌّغزٍٙىخ ثبٌّعبًِ ضّبْ ع ِخ ِؾزٜٛ -5

 االششاف عٍٝ ٔلبفخ اٌّعبًِ اٌذساع١خ -6

 اٌّشبسوخ فٝ اٌزؾض١ش ٌٍؾظض اٌع١ٍّخ -7

  بالتاالتص

 اٌضِ ء فٝ اٌّخبصْ ٚاٌّعبًِ ثبٌى١ٍبد اال شٜ   اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع

 فٝ رى١ٙٓ األطٕبف اٌزبٌفخّغبّ٘خ ، اٌاٌعًّ ٌشئ١ظ اٌمغُاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 بد اٌعم١ٍخ: ِعذالد ِشرفعخ فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟاٌظف    -2

دٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ اٌّعبًِ ٚأداسح ، ٠فضً ِٓ ٌٗ ى١ّ١بءفٟ اٌأٚ ِئً٘ ِزٛعظ اٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ     -3

 .ٔلُ اٌّعٍِٛبد

 ِغبي رخظظٗفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

خظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌش    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ  -9

 عطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 وصف الىظُفة

  طشاف:  اسن الىظُفة
 50-ف١ذ :رقن الىظُفة

 تقع هذه الوظيفة بخزيلة الكمية وتختص بمتابعة أعمال الصرف والخزيلة. :الىصف العبم
 الىاجببت والوسئىلُبت:

 العمل تحت اإلشراف العام من الرئيس المختص. -1
 تلفيذ القوالين والموائح والتعميمات المالية. -2
 ف الشيكات الخاصة بالمرتبات واألجور وغيرها.إتخاذ إجراءات صر  -3
 صرف المرتبات واألجور والمكأفات لممستحقين.  -4
تخاذ إجراءات التسوية واالستعاضة. -5  القيام باألعمال المتعمقة بالسمف المستديمة والمؤقتة وا 
 متابعة أعمال القيد بالسجتت الخاصة بأعمال الخزيلة. -6
 قبقا لموائح المالية. المالية متابعة جرد العهد واللقود واألوراي -7
 القيام بما يسلد إليه من أعمال. -8

 :شروط شغل الىظُفة
 مؤهل دراسي فوي المتوسق أو متوسق بجالب توافر الخبرة. -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 .جتياز البرامج التدريبية بلجاحا -3
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 وصف الىظُفة
 أ١ِٓ ِىزجخ سن الىظُفة:ا

 51-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ف١ّب ٠زعٍك ثبٌّىزجخ  اٌى١ٍخ رغ١١ش اِٛس

   الوهبم والوسئىلُبت

 اٌّشبسوخ فٝ اٌفؾض اٌفٕٝ ٌٛاسداد اٌّىزجخ ِٓ أعٙضح ِٚشاعع -1

 األششاف عٍٝ رٕل١ُ ٚرشر١ت اٌىزت ٚاٌّشاعع   -2

 عزعبسحاألششاف عٍٝ رطج١ك لٛاعذ األ -4

 األششاف عٍٝ رطج١ك اٌّىزجخ األٌىزشٟٚٔ -5

  بالتاالتص

 اٌضِ ء فٝ اٌّىزجبد اال شٜ ٚأداسح اٌّىزجبد اٌّشوض٠خ  اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع

اٌعًّ سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش ع لبد ع١ذح ِع اٌغبدح أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚعب١ُٔٚٙ ٚط ة اٌى١ٍخ ٚاٌذا ١ٍخ: 

 و ء اٌى١ٍخ اٌّع١١ٌٕٓع١ّذ اٌى١ٍخ ٚٚ

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 ِعذالد ِشرفعخ فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ ٌعم١ٍخ:اٌظفبد ا    -2

 .دٚساد رذس٠ج١خ فٝ شئْٛ اٌّىزجخ ٚأداسح ٔلُ اٌّعٍِٛبد، ٠فضً ِٓ ٌٗ فٝ اٌّىٕجبداٌزع١ٍُ: دسعخ عبِع١خ     -3

 ِغبي رخظظٗفٟ  عٍٝ األلً عٕٛاد 3اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح     -4

ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف  اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ    -5

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ عطٍخ  28 – 25ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١ٓ     -6

 ٔٙب٠خ األعجٛع.
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 لىظُفةوصف ا
 ِششف ِضسعخاعُ اٌٛظ١فخ: 

 52ف١ذ  سلُ اٌٛظ١فخ:

  الهدف هن الىظُفة

  اٌى١ٍخ. اإلششاف عٍٝ ِضسعخ 

   الوهبم والوسئىلُبت

 رظش٠ف شئْٛ اٌّضسعخ اٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ ٚاالداس٠خ فٝ اطبس ع١بعبد ٚلشاساد ِغٍظ االداسح. -1

 ط١ط١خ.االششاف عٍٝ اعذاد اٌؾغبثبد اٌخزب١ِخ ِٚششٚع اٌّٛاصٔخ اٌزخ -2

  االششاف االداسٞ عٍٝ ع١ّع اٌعب١ٍِٓ. -3

 شاػ ٚعبئً رذث١ش اِٛاي اٌّضسعخ. زال -4

  بالتاالتص

 اٌضِ ء فٝ و١ٍخ اٌضساعخ  ِٚشبرً اٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

 ضِ ء ٚع لبد ط١جخ ِع أعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّع١ذ٠ٓ ٚاٌ، اٌعًّ ٌشئ١ظ اٌمغُاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش اٌمذسح عٍٝ رؾًّ ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع ِغزذ٠ّخ     -1

 رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ ِمجٛيِغزٜٛ اٌظفبد اٌعم١ٍخ:     -2

٠ع١ٓ اٌّششف اٌعبَ عٍٝ اٌّضسعخ ِٓ ث١ٓ اٌغبدح اعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠غظ ثبٌى١ٍخ ٚرٌه ٌّذح عبَ اٌزع١ٍُ:     -3

 .لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ثزشش١ؼ ِٓ ِغٍظ االداسح ِٚٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ

شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش اٌلشٚف اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، -4

 االعزّبع١خ، لذسح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

- 58- 

Beni-Suef University 

Faculty of Veterinary Medicine 

 جبهعة بنً سىَف 
 كلُة الطب البُطري 

 الهُكل الىظُفً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف الىظُفة
 طج١ت ث١طشٜ اسن الىظُفة:

 53ف١ذ  :رقن الىظُفة

 . تختص هذه الوظيفة بالقيام باعمال تخصصية في مجال القب البيقري :الىصف العبم
 -ت والمسئوليات :الواجبا

  .من مشرف المزرعةوجيه العام تيعمل شاغل الوظيفة تحت ال -1
  .االشتراك في وضع الخقق والبرامج المتعمقة بالشئون البيقرية ومتابعة تلفيذها -2
القيام باعمال رعاية الحيوالات والقيور التي تكفل مكافحة االمرام الوبائية والحاالت المرضية والعرضية  -3

والدواجن وعتج االمرام التلاسمية والتمقيح الصلاعي ومكافحة  الحيوالاتتوقلة وامرام واالمرام الم
 القفيميات الداخمية والخارجية.

 القيام باعمال وقاية الثروة الحيوالية المحمية من االمرام الوافدة. -4
ذائية فحص العيلات والتشخيص االكميليكي المرام الحيوان مع تشريح الجثث وتحضير االوساق الغ -5

 لزراعة الميكروبات التي تحتاج لخقوات فلية دقيقة .
 االمصال والمقاحات الفيروسية والميكروبية المضادة لتوبئة الحيوالية والقيور. تحضير -6
 اجراء العمميات الجراحية لمحيوالات والقيام بتوليدها . -7
 القيام باالبحاث الخاصة بتحسين الستالت. -8
 من االمرام.والدواجن ري لوقاية الحيوالات القيام باعمال االرشاد البيق -9

 ةالمحوم والدواجن والبيم وااللبان ومتابعة تخزيله بمراعاة القري الصحي ىالكشف الصحي عم -11
 لمتخزين.

 المراقبة الصحية لمبيئة المحيقة بعممية القهي والقهاه. -11
 االشتراك في عمميات مقاومة الحشرات والقوارم والققق. -12
 عمل.القبيعة  هامبقالتي تت ك في المجانااالشتر  -13
 مماثمة.  ىال اخر مالقيام بما يسلد اليه من اع -14

 شروط شغل الوظيفة:
 جالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل.ببكالوريوس قب بيقري  -1
 مباشرة. ىدلفي وظيفة من الدرجة األ ملاسبةقضاء مدة بيلية  -2
 اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل بلجاح. -3
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 وصف الىظُفة

 مدخل بيالات: اسم الوظيفة
 54-ف١ذ :رقن الىظُفة

الحاسةب  ىتقع هذه الوظيفة بودارات الكمية المختمفة وتختص بودخةال البيالةات واسةتخراجها مةن عمة :الوصف العام
 اآللي.

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام من الرئيس المختص. -1
 بيالات إلي الحاسب اآللي والقيام بأعمال القبع.إدخال ال -2
حصائيات التشغيل. -3  استخراج بيالات وا 
 .رفع تقارير دورية عن سير العمل ومشاكمه ومتقمباته -4
 .اتباعهاملظم الواجب ل قبقاً تلفيذ التعميمات الواردة  -5
 يه من أعمال أخرى.لالقيام بما يسلد إ -6

 :شروط شغل الوظيفة
 .توسق ملاسب إلي جالب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العملفوي المتوسق أو ممؤهل  -1
 قضاء مدة بيلية ملاسبة في الوظيفة األدلى مباشرة علد الترقية. -2
 جتياز التدريب التزم لشغل الوظيفة بلجاح.ا -3
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 وصف الىظُفة

 فني معمل: اسم الوظيفة
 55-ف١ذ  :رقن الىظُفة
 ة بمعامل الكمية وتختص بالقيام باألعمال الفنية بالمعامل.تقع ىذه الوظيف :الوصف العام

 الواجبات والمسئوليات:
 يعمل شاغل ىذه الوظيفة تحت التوجيو العام من الرئيس المختص. -1
 معاونة في متابعة إعداد المعمل لمدراسة العممية واألبحاث.ال -2
 ليم.    متابعة مجموعة من محضرى المعامل وتوجيييم وتقديم المعاونة الفنية -3
  .المعمل من أجيزة وآالت خاصة بالتجارب المعممية ةاالحتفاظ بعيد -4
   .متابعة تشغيل األجيزة واألدوات لمطالب ومعاونتيم عمي استخداميا -5
 متابعة حضور وغياب الطالب في الدروس المعممية بالمعمل. -6
 متابعة تسميم وتسمم االجيزة واالالت لمحموعات الطالب. -7
  .معملل صالحيتيا ومدى واألدوات المختمفة والمعداتيزة األج حالة متابعة -8
 القيام بما يسند إليو من أعمال. -9

 شروط شغل الوظيفة:
 مؤىل فني فوق المتوسط أو متوسط مناسب الخبرة.  -11
 قضاء مدة بينية مناسبة في الوظيفة األدنى مباشرة عند الترقية. -11
 .جتياز البرامج التدريبية بنجاحا -12
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 وصف الىظُفة
 

 عبًِ  ذِبد ِعبٚٔٗ: اسن الىظُفة

 56-ف١ذ  :رقن الىظُفة

  الهدف هن الىظُفة

 ضّبْ ٔلبفخ األلغبَ ٚاٌّجبٔٝ 

   الوهبم والوسئىلُبت

 اٌم١بَ ثؤعّبي ٔلبفخ ِذا ً ٚأدٚاس اٌى١ٍخ -1

 ٔلبفخ األلغبَ ٚاٌّىبرت ٚاٌّعبًِ ٚاٌّذسعبد -2

 بأللغبَضّبْ ع ِخ اٌمبعبد ٚاٌّىبرت ِٚؾز٠ٛبرٙب ث  -3

  بالتاالتص

 عّبي اٌى١ٍبد اال شٜ ٚشئْٛ اٌّمش ثبٌغبِعخ اٌخبسع١خ: ر١ّٕخ ع لبد ط١جخ ِع 

ثبٌى١ٍخ ٚاألٔظ١بع  عّبي، اٌزعبْٚ ِع وبفخ اٌاٌعًّ ٌّعبْٚ اٌى١ٍخاٌذا ١ٍخ: سفع رمبس٠ش عٓ ع١ش 

 ٌز١ٍّبد سإعبء األلغبَ ٚاٌّعبْٚ ٚاأل١ِٓ 

  ظروف العول

 .ِفبعئخضغٛط عب١ٌخ، ِٚخبطش سح عٍٝ رؾًّ اٌمذ،  ٚثبٌى١ٍخاٌعًّ  

  هىاصفبت شبغل الىظُفة

اٌظفبد اٌغغّب١ٔخ: عغً طجٟ وبًِ ٠ش١ش اٌٝ طؾخ ع١ذح، عذَ ٚعٛد أٞ عب٘بد أٚ أِشاع   -

 ِغزذ٠ّخ رعٛق اٌعًّ، شىً الئك ِٕٚٙذَ ٚٔل١ف.

 فٟ ا زجبساد اٌزوبء اٌعبَ، ٚاٌٍفلٟ ٚاٌؾغبثٟ ِمجٌٛٗاٌظفبد اٌعم١ٍخ: ِعذالد   -

 عب٠ك  جشح فٝ اٌعًّ وعبًِ.، ٠فضً ِٓ ٌٗ ِئً٘ اٌضاِٝ اٌزع١ٍُ:   -

 فٟ وزبثخ اٌزمبس٠ش. ِمجٌٛخ، ِٙبسح عًّ وعبًِفٟ اٌ عٕزبْ عٍٝ األلً اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت:   جشح  -

اٌشخظ١خ: دافع١خ عب١ٌخ ٚؽّبط ظب٘ش ألداء اٌعًّ، شخظ١خ ِزٛاصٔخ، لذسح عٍٝ اٌزى١ف ِع رغ١ش   -

 سح عب١ٌخ عٍٝ االرظبي ٚاٌزفبُ٘ ِع اٌغ١ش.اٌلشٚف االعزّبع١خ، لذ

عٕخ، لبدس ٚساغت عٍٝ اٌعًّ عبعبد اضبف١خ، ٚفٟ  25اٌٝ  20ٓ ِٛاطفبد  بطخ: اٌغٓ ٠زشاٚػ ث١   -

 عطٍخ ٔٙب٠خ األعجٛع.


