
 

 مهام العمل بقسم شئون أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 تعيني املعيدين أواًل : 

 تعيني املدرس املساعد ثانيًا : 

 من بني املدرسني املساعدين بالكلية  : ترقية املدرس ثالثًا : 

ترقية املدرس لوظيفة أستاذ مساعد / )يرقى أو ال يرقى( رابعًا : 

 وظيفة أستاذ ) يرقي  / أو اليرقى ( ترقية األستاذ املساعد لخامسًا : 

 إنهاء اخلدمةسادسًا : 

 وظيفة أستاذ  يفإمتام عشر سنوات سابعًا : 

 مواضيع جملس الكلية :ثامنًا : 

 البعثات واملهمات العلمية واملنح الدراسية  تاسعًا : 

 تعيني مدرس ) عن طريق اإلعالن (عاشرًا : 

 اإلعالن تعيني أستاذ مساعد عن طريق حادي عشر : 

 تعيني أستاذ  عن طريق اإلعالنثاني عشر : 

 نقل عضو هيئة التدريس إىل كلية أخرى داخل اجلامعة ثالث عشر :

 نقل املعيد إىل جامعة أخرى  رابع عشر : 

 نقل املدرس املساعد إىل جامعة أخرىخامس عشر : 

 نقل املدرس إىل جامعة أخرى سادس عشر : 

 اعد إىل جامعة أخرىنقل األستاذ املسسابع عشر : 

 التسكني لوظائف األساتذة واألساتذة املساعدين . ثامن عشر : 

 تعيني الوظائف القيادية بالكلية تاسع عشر: 

 



 

 
 

 ومهامهمبالقسم العاملون 
 املهام املكلف بها احلالياملؤهل  املسمى الوظيفي  االسم م 

1 
 اميان حممد منري عبد الدايم

 
 رئيس القسم

كلية  -دبلوم مهين 

ختطيط  -الرتبية 

 وتطوير مناهج

 شراف الكامل على القسم  اإل .1

متابعةةة تنفيةةق القةةوالو واللةةوائ    .2

 عمال اخلاصة بالقسم. األجلميع 

 بالقسم.  اجلودة منسق  .3

اإلشةةةراف علةةةى لفةةةام الفةةةارو      .4

وطباعةةةة الكارليهةةةا  جلميةةةع   

واهلي ةةة  التةةدريس أعضةةاه هي ةةة 

 .  بالكلية املعاولة

للسةادة   اإلشةرايية تعيو املناصة    .5

 .  بالكلية أعضاه هي ة التدريس

حصةاها  املقدمةة   مجيةع اإل مراجعة  .6

جلميع اجلها  سواه داخل اجلامعةة  

 أو خارجها.  

باإلضةةاية  م مةةا يسةةند  ليهةةا مةة     .7

 أعمال. 

 أمنيه الراضى حممد عبد العزيز متوم 2
ش ون طالب  أخصائي

 ثالث

 -دبلوم خاص 

 -كلية الرتبية 

مناهج وطر  

 تدريس

مجيةةةع اإلجةةةراها  اإلداريةةةة اخلاصةةةة    

املعيةةةةةدي  واملدرسةةةةةو املسةةةةةاعدي  ب

عداد اخلطةة   وبالكلية ، والتكليف، 

 واسةةةةتكمال، الثالثيةةةةة للمعيةةةةدي  

،  لفام الفارو  البيالا  اخلاصة بهم على 

الرد على الشةكاو  ، باإلضةاية  م مةا    

  . خر يسند  ليها م  أعمال أ

 سحر سامى صابر ابراهيم 3
كات  ش ون ادارية 

 ثالث
 دبلوم متوسط

مجيع اإلجراها  اإلدارية اخلاصة بالسادة 

 بالكلية، درسو واملدرسو املتفريوامل

  وريةةةع اإللتةةةام العلمةةةي هلةةةم للرت يةةةة 

اخلاصةةة بهةةم، جةةاتا  وحسةةاب رصةةيد األ

واسةةةتكمال ، والةةةرد علةةةى القضةةةايا 



 

 البيالا  اخلاصة بهم على  لفام الفةارو  

  ةةرار ار الزمةةة املاليةةة و ةةرعةة   مسةة ول و

احلالة االجتماعية جلميع أعضةاه هي ةة   

باإلضةةاية  م مةةا  التةةدريس بالكليةةة،  

 يسند  ليها م  أعمال أخر .  

 مها حممد علي علي أبوالعز  4
ش ون  دارية  أخصائي

 ثالث

كلية   - ماجستري 

 -الرتبية 

 تكنولوجيا تعليم

مجيع اإلجراها  اإلدارية اخلاصة بالسادة 

 ، سةةةةتا ةواأل ،ي ألسةةةةاتقة املسةةةةاعد ا

وريةةع  بالكليةةة،  واألسةةتا ة املتفةةريو

وحسةةاب اإللتةةام العلمةةي هلةةم للرت يةةة ، 

واسةةتكمال البيالةةا  جةةاتا  رصةةيد األ

اخلاصةةةة بهةةةم علةةةى  لفةةةام الفةةةارو ،  

باإلضاية  م ما يسةند  ليهةا مة  أعمةال     

 أخر . 


