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تعلي جاهعة أسىاى عي حاجتها لشغل بعض
الىظائف القٍادٌة مبمجوىعة الىظائف التخصصٍة  هي الذرجة العالٍة و درجة هذٌر عام 
بقسن التعلٍن واملستشفً اجلاهعً على الٌحى التايل
أوال ـ قسن التعلٍن.

 هذٌرعام .
م

الىظٍفة

1

اإلداسح انعبيخ نًكتت سئٛظ انجبيعخ.

2

االداسح انعبيخ نهًكتجبد.

3

االداسح انعبيخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجذٕث.

4

االداسح انعبيخ نهذغبثبد ٔانًٕاصَخ.

وصف الىظٍفة

ٚختص ثبإلششاف عهٗ انمطبعبد انتُظًٛٛخ ٔانفُٛخ ٔانغكشتبسٚخ انتبثعخ نّٔ ،تخضع نتٕجّٛ
سئٛظ انجبيعخ ( .يؤْم عبل يُبعت ).
تختص ثبإلششاف عهٗ انًكتجةخ انًشزضٚةخ ٔيكتجةبد انكهٛةبد ٔ ،تمةذو انًمتشدةبد انتة ٙتطةٕس
انُشبط انًكتجٔ ،ٙتخضع نهتٕج ّٛانعبو نُبئت سئٛظ انجبيعخ نشئٌٕ انذساعبد انعهٛب ٔانجذٕث
( نٛغبَظ آداة يكتجبد ) ان ٙجبَت تٕافش انخجشح انًتخصصخ فْ ٙزا انًجبل.
تخةةتص ثبإلشةةشاف عهةةٗ دشزةةخ انجذةةٕث انعهًٛةةخ ثبنجبيعةةخ ٔيتبثعةةخ تطجٛةةك َظًٓةةبٔ ،تطجٛةةك
انمٕاعةةذ انًمةةشسح نهذساعةةبد انعهٛةةب ثكهٛةةبد انجبيعةةخ ٔ ،تخضةةع نهتٕجٛةةخ انعةةبو نُبئةةت سئةةٛظ
انجبيعةةخ نشةةئٌٕ انذساعةةبد انعهٛةةب ٔانجذةةٕث ( .يؤْةةم عةةبل يُبعةةت انةة ٙجبَةةت تةةٕافش انخجةةشح
انًتخصصخ فْ ٙزا انعًم ).
تخةتص ثبإلشةةشاف عهةٗ انُةةٕاد ٙانًبنٛةةخ ٔ عةذاد يشةةشٔن انًٕاصَةةخٔ ،تخضةع نهتٕجٛةةّ انعةةبو
أليةة ٍٛعةةبو انجبيعةةخ ( .يؤْةةم تجةةبس٘ عةةبل يُبعةةت نُةةٕن انعًةةم انةة ٙجبَةةت تةةٕافش انخجةةشح
انًتخصصخ فْ ٙزا انعًم).

ثاًٍا:ـ هستشفً أسىاى اجلاهعً.

ا
 أوال :العالٍة.
م
1

الىظٍفة

سئٛظ اإلداسح انًشزضٚخ نشئٌٕ األيبَخ انعبيخ.

وصف الىظٍفة

ٚخضةةع شةةبلم انٕ ٛفةةخ نهتٕجٛةةّ انعةةبو نًةةذٚش انًغتشةةفٛبد انجبيعٛةةخٚٔ ،شةةشف عهةةٗ زبفةةخ
األعًةةبل اإلداسٚةةخ ٔانًبنٛةةخ انتبثعةةخ نةةّٚٔ ،شعةةى انغٛبعةةخ انخبأةةخ ثةةمدا األعًةةبل انًتعهمةةخ
ثبنًغتشفٗ ( .يؤْم عبل يُبعت ان ٙجبَت تٕافش انخجشح انًتخصصخ فْ ٙزا انعًم ).

 ثاًٍا :هذٌرعام.
2

االداسح انعبيخ نهشئٌٕ االداسٚخ.

3

االداسح انعبيخ نهشئٌٕ انُٓذعٛخ.

4

االداسح انعبيخ نهشئٌٕ انطجٛخ.

تختص ثبإلششاف عهٗ زبفخ االعًبل االداسٚخ ٔأعًبل انجشٚذ ٔتخضع نتٕج ّٛسئٛظ االداسح
انًشزضٚخ نشئٌٕ أيبَخ انًغتشف ( .ٙيؤْم عبل يُبعت نُٕن انعًم ).
تخـتص ثبإلششاف انعبو عه ٙزبفخ االعـًبل انُٓذعٛخ ٔتخضع نهتٕجـ ّٛانعبو نشئٛـظ االداسح
انًشزضٚخ نشئٌٕ أيبَخ انًغتشف (.ٙثكبنٕسٕٚط ُْذعخ ).
تختص ثبإلششاف انعبو عهٗ انشئٌٕ انطجٛخ ٔتخضع نهتٕج ّٛانعبو نشئٛظ االداسح انًشزضٚخ
نهشئٌٕ انطجٛخ ٔانعالجٛخ (.يؤْم طج ٙيُبعت – طت ٔجشادخ – طت أعُبٌ – أٛذنخ )

ٔرنةةط طجمةةب ألدكةةبو لةةبٌَٕ انخذيةةخ انًذَٛةةخ سلةةـ18ـةةى نغُةةـ6186ـةةخ ٔالئذتةةّ انتُفٛزٚةةخ انصةةبدسح ثمةةشاس سئةةٛظ يجهةةظ انةةٕصسا
سلـ8686ـةى نغُةـ6182ـةخ ثشةمٌ شة م انٕ ةبئل انمٛبدٚةخ ًٔٚكةٍ االطةالن عهة ٙثٛبَةبد ٔشةشٔط شة م ْةزِ انٕ ةبئل يةٍ ٔالةع
ثطبلبد انٕأل انخبأخ ثٓب ٔانًغتُذاد ٔاالٔساق انًطهٕثخ ٔانًعهُخ ثهٕدخ االعالَبد ثًمش انجبيعخ ٔانًغتشف ٙانجبيع.ٙ
ٔعه ٙيٍ ٚشلةت فة ٙانتمةذو نشة م ادةذ٘ ْةزِ انٕ ةبئل اعةتٛفب انًُةٕر انًعةذ نةزنط ثباليبَةخ انفُٛةخ نهجُةخ انٕ ةبئل انمٛبدٚةخ
ٔٔ بئل االداسح االششافٛخ ثبنجبيعخ ثصذبس٘.
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تمذو انطهجبد ثبنٛذ ٔشخصٛب ثًمش األيبَخ انفُٛخ نهجُخ انٕ بئل انمٛبدٚخ ٔٔ ةبئل االداسح االشةشافٛخ ثًمةش انجبيعةخ ثصةذبس٘
خالل شٓش اعتجبسا يٍ تبسٚخ َشش عه ٙانجٕاثخ انذكٕيٛخ ثبعةى انغةٛذ أ.د /سئةٛظ انجبيعةخ ـ مرفقكبهاقببل قمبد ق ب7بوسق بمقهب
انمستى اثبداالدراقبانتبنٍتب:ـ ب
 بٍاى حالة وظٍفٍة هعتوذ و خمتىم هي جهة العول هىضحا به .
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 -5انًؤْالد انعهًٛخ.
تبسٚخ انًٛالد.
تمبسٚش زفبٚخ اٜدا ٔانجضا اد عٍ أخش عُتٍٛ
انٕ بئل انمٛبدٚخ ٔ االششافٛخ انت ٙش هٓب انًتمذو
انخجشاد انُٕعٛخ ٔانضيُٛخ انت ٙتتُبعت يع انٕ ٛفخ انًتمذو نٓب.
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انذٔساد انتذسٚجٛخ.
االجبصاد انخبأخ.
انذسجخ انٕ ٛفٛخ انذبنٛخ ٔتبسٚخ ش هٓب.

 بٍاًات أخري ٌري املتقذم إضافتها.
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شٓبداد انذٔساد انذبأم عهٓٛب.
إٔسح ثطبلخ انشلى انمٕي.ٙ
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انغٛشح انزاتٛخ .
شٓبدح انًٛالد.
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 -2تصٕسِ ثشمٌ تطٕٚش آدا انٕ ٛفخ انًتمذو نش هٓب.
انًؤْالد انعهًٛخ.
ثٛبٌ عٍ أثشص َجبصاد انًتمذو ٔاعٓبيبتّ ف ٙتطٕٚش انٕدذح أٔ االداسح انتٚ ٙعًم ثٓب يؤٚذ ثبنًغتُذاد .

ببب ٌشترطبفًبانمتم مٍهبنشغمبدظٍفتبرئٍسباإل ارةبانمركزٌتبنشئونباألمبوهبانعبمتبلنبٌكونبل بلمضىبمق ةبهٍىٍقتبلق رسبب قىتب
هىباأللمبفًبدظٍفتبمهبان رجتباأل وىبمببشرةب(م ٌرب بو)بلدبلضبءبم ةبكهٍتبل رسببثمبوٍتب شرب بمقبب هقىباأللقمبقتفقكبمق ب
طبٍعتبانعمم .ب ب
دٌشققترطبفققًبانمتمق مٍهبنشققغمبدظققبئيبمق ٌريبانعمققووبلنبٌكققونبلق بلمضققًبمق ةبهٍىٍققتبلق رسبب ققىتب هققىبااللققمبفققًبانمسققتويب
اانققوظٍفًباالدلب(ل)ب ىق بانتمق وبنشققغمبانوظٍفققتبفٍمققبب ق ابدظٍفققتبمق ٌرب ققبوباإل ارةبانتبٍققتبهبنمستشققفًبانقققبمعًبلنبٌكققونبلق ب
لمضًبم ةبهٍىتبل رسبب ىتبنبفًبان رجتباألدنً لدبلضبءبم ةبكهٍتبل رسبب بعتب شرب بمبب هىباأللقمبقتفقكبمق بطبٍعقتبانعمقمب
فققًبجمٍق بانوظققبئيبٔ .أٌ ٚكةةٌٕ دبأةةال عهةة ٙيؤْةةم عةةبن ٙيُبعةةت نهٕ ٛفةةخ ( طجمةةب نًةةب ْةةٕ يٕمةةخ أيةةبو زةةم ٔ ٛفةةخ ٔثطبلةةخ
انٕأل ) ٔأٌ تتٕافش فٛةّ انمةذسح عهةٗ انمٛةبدح ٔانتٕجٛةّ ٔٚفضةم يةٍ نةّ خجةشح فة ٙانعًةم انجةبيعٔ ٙانًغتشةفٛبد انجبيعٛةخ نةٙ
جبَت تةٕافش زبفةخ انشةشٔط انةٕاسدح ثبنمةبٌَٕ سلةـ18ـةى نغُةـ6186ـةخ ٔالئذتةّ انتُفٛزٚةخ انصةبدسح ثمةشاس سئةٛظ يجهةظ انةٕصسا
سلـ8686ـى نغُـ6182ـخ ٔعٛتى عمذ يمبثالد شخصٛخ يع انًتمذي ٍٛثًعشفخ نجُخ انٕ بئل انمٛبدٚةخ ٔٔ ةبئل االداسح االشةشافٛخ
الختٛبس أفضم انًتمذي ٍٛنش م ْزِ انٕ بئل ٔ جتٛةبص انتةذسٚت انةالصو فة ٙمةٕ يةب ٚذةذدِ انجٓةبص انًشزةضٖ نهتُظةٛى ٔاإلداسح
ٔفمب ألدكبو انمبٌَٕ ٔالئذتّ انتفٛزٚخ.
ــ ٔتمذو انطهجبد عهٗ اعتًبسح  862ن.ح ف ٙيٕعذ لبٚتّ شٓش يٍ تبسٚخ انُشش يشفمب ثٓب زبفخ انًغتُذاد.
نًضٚذ يٍ انتفبأٛم ٔانششٔط انخبأخ ثٓزِ انٕ بئل ًٚكٍ صٚبسح يٕلع جبيعخ أعٕاٌ عه ٙانشاثظ انتبن: ٙـ
http://www.aswan.edu.eg

قائن بعول رئٍس اجلاهعة
أ.د /اميي حموىد عثواى

