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 الىظبئف األكبديميت: ثبويب 
  :األستبذ  -1
 :شروط شغل الىظيفت  -  

ِٓ ئحذٜ اٌدبِؿبد أْ ٠ىْٛ حبصال ؾٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح أٚ ِب٠ؿبدٌٙب  -1     
دح رإٍ٘ٗ ٌشغً اٌٛغ١فخ أٚ أْ ٠ىْٛ حبصال ِٓ خبِؿخ اٌّصش٠خ فٝ َ

أخشٜ أٚ ١٘ئخ ؾ١ٍّخ أٚ ِؿٙذ ؾٍّٝ ِؿزشف ثٗ فٝ ِصش أٚ فٝ اٌخبسج 
 .ؾٍٝ دسخخ ٠ؿزجش٘ب اٌّدٍس األؾٍٝ ٌٍدبِؿبد ِؿبدٌخ ٌزٌه 

 .أْ ٠ىْٛ ِحّٛد اٌس١شح حسٓ اٌسّؿخ  -2     
اد ؾٍٝ األلً فٝ ئحذٜ أْ ٠ىْٛ شغً ٚغ١فخ أسزبر ِسبؾذ ِذح خّس سٕٛ -3     

أْ ٠ىْٛ لذ ِضذ ؾٍٝ حصٌٛٗ ؾٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح ِذح  اٌدبِؿبد أٚ
ْٚ لذ ِضٝ ثّبٔٝ ؾشش سٕخ ؾٍٝ ؾشش سٕٛاد ؾٍٝ األلً ثششط أْ ٠ه

 .األلً ؾٍٝ حصٌٛٗ ؾٍٝ دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط أٚ ِب ٠ؿبدٌٙب 
درٗ ٚ٘ٛ أسزبر ِسبؾذ ثاخشاء ثحٛس ِجزىشح ٚٔشش٘ب اَ فٝ َأْ ٠ىْٛ لذ ق -4     

 .أٚ ئخشاء أؾّبي ئٔشبئ١خ ِّزبصح رإٍ٘ٗ ِشوض األسزبر٠خ 
أسزبرا ِسبؾذا ثٛاخجبد أْ ٠ىْٛ ٍِزضِب فٝ ؾٍّٗ ِٚسٍىٗ ِٕز رؿ١١ٕٗ  -5     

 . أدائٙبأؾضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ِٚحسٕب 
ؾزجبس فٝ رؿ١١ٕٗ ِدّٛؼ ئٔزبخٗ اٌؿٍّٝ ِٕز حصٌٛٗ ؾٍٝ االٞ ٠ذخً ف -6     

ِٓ سسبئً اٌّبخسز١ش  اٌذوزٛساح ِٚب ٠ىْٛ لذ أششف ؾ١ٍٗدسخخ 
ٚاٌذوزٛساح اٌزٝ رّذ ئخبصرٙب ٚوزٌه ٔشبطٗ اٌؿٍّٝ ٚاإلخزّبؾٝ 

 .اٌجبسصح فٝ اٌى١ٍخ اٌٍّحٛظ ٚأؾّبٌٗ 
 

 :الىظيفت  ومسئىليبثواجببث  -
 .اٌزفشـ ٌٍم١بَ ثبٌذسٚط ٚاٌّحبضشاد ٚاٌزّش٠ٕبد اٌؿ١ٍّخ  -1     
ئخشاء اٌجحٛس ٚاٌذساسبد اٌّجزىشح ٚاإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿذٖ اٌطالة ِٕٙب  -2     

 .ٚاإلششاف ؾٍٝ اٌّؿبًِ ٚاٌّىزجبد ٚرض٠ٚذ٘ب ثبٌّشاخؽ 
ا١ٌذ ٚاٌم١ُ اٌدبِؿ١خ األص١ٍخ ٚاٌؿًّ ؾٍٝ ثثٙب فٝ ٔفٛط اٌزّسه ثبٌزك -3     

اٌطالة ٚرشس١خ ٚرذؾ١ُ اإلرصبي اٌّجبشش ثبٌطالة ٚسؾب٠خ شئُٛٔٙ 
 .اإلخزّبؾ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ 

حفع إٌػبَ داخً لبؾبد اٌذسٚط ٚاٌّحبضشاد ٚاٌجحٛس ٚاٌّؿبًِ  -4     
 .اَ ئٌٝ ؾ١ّذ اٌى١ٍخٚرمذ٠ُ رمش٠شا ؾٓ وً حبدس ِٓ شأٔٗ اإلخالي ثبٌٕع
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ٚاٌجحٛس اٌزٝ أخشا٘ب ٚٔشش٘ب رمذ٠ُ رمش٠ش سٕٜٛ ؾٓ ٔشبطٗ اٌؿٍّٝ  -5     
ٚاٌجحٛس اٌدبس٠خ ئٌٝ سئ١س ِدٍس اٌمسُ اٌزبثؽ ٌٗ ٌٍؿشض ؾٍٝ ِدٍس 

 .اٌمسُ 
أؾّبي  اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌّدبٌس ٚاٌٍدبْ ٚوزٌه اٌّشبسوخ فٝ -6     

 .د اٌؿ١ٍّخ ٌٍمسُ ٚاٌى١ٍخ اٌّإرّشا
غ١ش  ٠دٛص اٌزشخ١ص ٌٗ ثّضاٌٚخ ِٕٙزٗ خبسج اٌدبِؿخ أٚ داخٍٙب فٝ -7     

٠زؿبسض ٘زا اٌزشخ١ص ِؽ اٌٛاخجبد  أٚلبد اٌؿًّ اٌشس١ّخ ثششط أ٢
ٚ حسٓ آدائٙب ٚ ال ٠دٛص اٌزشخ١ص فٝ ِضاٌٚخ إٌّٙخ خبسج اٌدبِؿ١خ 

اٌدبِؿخ ئال ٌّٓ ِضٝ ؾٍٝ رخشخٗ ؾشش سٕٛاد ٚلضٝ ثالس سٕٛاد 
 .فٝ ١٘ئخ اٌزذس٠س  ؾٍٝ األلً

ال ٠دٛص ٌٗ اٌم١بَ ثؿًّ ِٓ أؾّبي اٌخجشح أٚ ئؾطبء ئسزشبسح فٝ ِٛضٛؼ  -8     
 .ِؿ١ٓ ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ئلزشاذ ؾ١ّذ اٌى١ٍخ 

ال ٠دٛص ٌٗ ئٌمبء دسٚط فٝ غ١ش خبِؿزٗ أٚ اإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿطٝ ثٙب  -9     
ِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ِٛافمخ ِدٍس ِٓ دسٚط ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌدب

اٌى١ٍخ ٠ٚشزشط ٌٍزشخ١ص فٝ رٌه أْ ٠ىْٛ اٌزذس٠س أٚ اإلششاف فٝ 
 .ِسزٜٛ اٌذساسخ اٌدبِؿ١خ 

سٜ أٚ اال ٠دٛص ٌٗ أْ ٠شزغً ثبٌزدبسح أٚ أْ ٠شبسن فٝ ئداسح ؾًّ رح -10     
. وشاِخ ٘زٖ اٌٛغ١فخ ِٚبٌٝ أٚ صٕبؾٝ أٚ أٜ ؾًّ ال ٠زفك 

ر١ّٕخ سٚذ اٌّشبسوخ ٠ٚخ اٌّدزّؽ ٚاٌج١ئخ اٌّح١طخ اٌّسبّ٘خ فٝ رُٕ -11   
 .اٌّدزّؿ١خ

 

 :مهبم إضبفيت يمكه القيبم بهب   -
ئؾذاد اإلحصبئ١بد ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ السزخشاج اٌّؿٍِٛبد ٚئؾذاد        -

 . اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌس٠ٕٛخ ؾٓ إٌشبط اٌّىٍف ثٗ 
ة اٌفشلز١ٓ اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ ثبٌى١ٍخ اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌزذس٠ت اٌص١فٝ ٌطال       -

. 
 .اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي ِشبس٠ؽ اٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ        -
 . ِٙبساد اٌزؿبًِ ِؽ اٌحبست ا٢ٌٝ        -
حضٛس دٚساد رذس٠ج١خ ٚاٌزٝ رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز٘ب ؾٓ طش٠ك ٚحذح        -

 .اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌؿب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 
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  :ألستبذ المسبعد ا -2
 

 :شروط شغل الىظيفت  -   
أْ ٠ىْٛ حبصال ؾٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح أٚ ِب ٠ؿبدٌٙب ِٓ ئحذٜ اٌدبِؿبد  -1      

حبصال ِٓ خبِؿخ اٌّصش٠خ فٝ ِبدح رإٍ٘ٗ ٌشغً اٌٛغ١فخ أٚ أْ ٠ىْٛ 
أخشٜ أٚ ١٘ئخ ؾ١ٍّخ أٚ ِؿٙذ ؾٍّٝ ِؿزشف ثٗ فٝ ِصش أٚ فٝ اٌخبسج 

 .ٌّدٍس األؾٍٝ ٌٍدبِؿبد ِؿبدٌخ ٌزٌه ؾٍٝ دسخخ ٠ؿزجش٘ب ا
 . أْ ٠ىْٛ ِحّٛد اٌس١شح حسٓ اٌسّؿخ  -2      
أْ ٠ىْٛ لذ شغً ٚغ١فخ ِذسط ِذح خّس سٕٛاد ؾٍٝ األلً فٝ ئحذٜ   -3      

اٌدبِؿبد أٚ أْ ٠ىْٛ لذ ِضذ ؾٍٝ حصٌٛٗ ؾٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح ِذح 
ح سٕخ خّس سٕٛاد ؾٍٝ األلً ثششط أْ ٠ىْٛ لذ ِضٝ ثالس ؾشش

 .ؾٍٝ األلً ؾٍٝ حصٌٛٗ ؾٍٝ دسخخ اٌجىبٌٛس٠ٛط 
ٔشش٘ب أٚ ٚأْ ٠ىْٛ لذ لبَ فٝ ِبدرٗ ٚ٘ٛ ِذسط ثاخشاء ثحٛس ِجزىشح  -4      

 .ثاخشاء أؾّبي ِّزبصح 
ٍِزضِب فٝ ؾٍّٗ ِٚسٍىٗ ِٕز رؿ١١ٕٗ ِذسسب ثٛاخجبد أؾضبء أْ ٠ىْٛ  -5      

 .ِحسٕب آداء٘ب ١٘ٚئخ اٌزذس٠س 
ٜ اإلؾزجبس ؾٕذ رؿ١١ٕٗ ٔشبطٗ اٌؿٍّٝ ٚاإلخزّبؾٝ اٌٍّحٛظ فٝ ٠ذخً ف -6      
 .اٌى١ٍخ 

 
 :واجببث ومسئىليبث الىظيفت  -  

 .اٌزّش٠ٕبد اٌؿ١ٍّخ ٚاٌّحبضشاد ٚاٌزفشـ ٌٍم١بَ ثبٌذسٚط  -1      
ئخشاء اٌجحٛس ٚاٌذساسبد اٌّجزىشح ٚاإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿذٖ اٌطالة ِٕٙب  -2      

 .رض٠ٚذ٘ب ثبٌّشاخؽ ٚاٌّىزجبد ٚاإلششاف ؾٍٝ اٌّؿبًِ ٚ
اٌزّسه ثبٌزمب١ٌذ ٚاٌم١ُ اٌدبِؿ١خ األص١ٍخ ٚاٌؿًّ ؾٍٝ ثثٙب فٝ ٔفٛط  -3      

رذؾ١ُ اإلرصبي اٌّجبشش ثبٌطالة ٚسؾب٠خ شئُٛٔٙ ٚاٌطالة ٚرشس١خ 
 .اإلخزّبؾ١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاٌش٠بض١خ 

ِؿبًِ ٚايحفع إٌػبَ داخً لبؾبد اٌذسٚط ٚاٌّحبضشاد ٚاٌجحٛس  -4      
 .ٚرمذ٠ُ رمش٠ش ؾٓ وً ِب حذس ِٓ شأٔٗ اإلخالي ثبٌٕػبَ ئٌٝ ؾ١ّذ اٌى١ٍخ

ٔشش٘ب ٚاٌجحٛس اٌزٝ أخشا٘ب ٚرمذثُ رمش٠ش سٕٜٛ ؾٓ ٔشبطٗ اٌؿٍّٝ  -5      
اٌجحٛس اٌدبس٠خ ئٌٝ سئ١س ِدبط اٌمسُ اٌزبثؽ ٌٗ ٌٍغشض ؾٍٝ ِدٍس ٚ

 .اٌمسُ 
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رٌه اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌّدبٌس ٚاٌٍدبْ ٚن -6      
 .ٌٍى١ٍخ ٚاٌّإرّشاد اٌؿ١ٍّخ ٌٍمسُ 

٠دٛص اٌزشخ١ص ٌٗ ثّضاٌٚخ ِٕٙزٗ خبسج اٌدبِؿخ أٚ داخٍٙب فٝ غ١ش  -7      
أٚلبد اٌؿًّ اٌشس١ّخ ثششط أال ٠زؿبسض ٘زا اٌزشخ١ص ِؽ اٌٛاخجبد 

ٚال ٠دٛص اارشخ١ص فٝ ِضاٌٚخ إٌّٙخ خبسج . حسٓ آدائٙب ٚاٌدبِؿ١خ 
لضٝ ثالس سٕٛاد ٚال ٌّٓ أِضٝ ؾٍٝ رخشخٗ ؾشش سٕٛاد اٌدبِؿخ ئ

 .ؾٍٝ األلً فٝ ١٘ئخ اٌزذس٠س 
ال ٠دٛص ٌٗ اٌم١بَ ثؿًّ ِٓ أؾّبي اٌخجشح أٚ ئؾطبء ئسزشبسح فٝ   -8       

ِٛضٛؼ ِؿ١ٓ ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ئلزشاذ ؾ١ّذ 
 .اٌى١ٍخ 

ؾزٗ أٚ اإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿطٝ ثٙب ال ٠دٛص ٌٗ ئٌمبء دسٚط فٝ غ١ش خبَ -9       
ِٓ دسٚط ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ِٛافمخ ِدٍس 

٠شزشط ٌٍزشخ١ص فٝ رٌه أْ ٠ىْٛ اٌزذس٠س أٚ اإلششاف فٝ ٚاٌى١ٍخ 
 .ِسزٜٛ اٌذساسخ اٌدبِؿ١خ 

ال ٠دٛص ٌٗ أْ ٠شزغً ثبٌزدبسح أٚ أْ ٠شبسن فٝ ئداسح ؾًّ ردٍشٜ أٚ  -10      
 .وشاِخ ٘زٖ اٌٛغ١فخ ٜٚ أٚ أٜ ؾًّ ال ٠زفك ِبٌٝ أٚ صٕبؼ

 
 :مهبم إضبفيت يمكه القيبم بهب   -

ئؾذاد اإلحصبئ١بد ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ السزخشاج اٌّؿٍِٛبد ٚئؾذاد        -
 . اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌس٠ٕٛخ ؾٓ إٌشبط اٌّىٍف ثٗ 

ح ٚاٌثبٌثخ ثبٌى١ٍخ اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌزذس٠ت اٌص١فٝ ٌطالة اٌفشلز١ٓ اٌثبٟٔ       -
. 

 .اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي ِشبس٠ؽ اٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ        -
 .ِٙبساد اٌزؿبًِ ِؽ اٌحبست ا٢ٌٝ        -
حضٛس دٚساد رذس٠ج١خ ٚاٌزٝ رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز٘ب ؾٓ طش٠ك ٚحذح        -

 .اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌؿب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 
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  :المدرس  -3
 

 :ط شغل الىظيفت شرو -  
أْ ٠ىْٛ حبصال ؾٍٝ دسخخ اٌذوزٛساح أٚ ِب ٠ؿبدٌٙب ِٓ ئحذٜ اٌدبِؿبد  -1      

ٌشغً اٌٛغ١فخ أٚ أْ ٠ىْٛ حبصال ِٓ  ؤٍ٘ٗٞ رخصصاٌّصش٠خ فٝ 
خبِؿخ أخشٜ أٚ ١٘ئخ ؾ١ٍّخ أٚ ِؿٙذ ؾٍّٝ ِؿزشف ثٗ فٝ ِصش أٚ فٝ 

 .ح ٌزٌه اٌخبسج ؾٍٝ دسخخ ٠ؿزجش٘ب اٌّدٍس األؾٍٝ ٌٍدبِؿبد ِؿبدي
 .أْ ٠ىْٛ ِحّٛد اٌس١شح حسٓ اٌسّؿخ  -2      
أْ ٠ىْٛ لذ ِضذ سذ سٕٛاد ؾٍٝ األلً ؾٍٝ حصٌٛٗ ؾٍٝ دسخخ  -3      

 .اٌجىبٌٛس٠ٛط أٚ ِب ٠ؿبدٌٙب 
ِسٍىٗ ِٕز رؿ١١ٕٗ ِؿ١ذا أٚ ِذسسب ِسبؾذا ٚأْ ٠ىْٛ ٍِزضِب فٝ ؾٍّٗ  -4      

 . اء٘بِحسٕب آدٚأؾضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س  ِٚٙبَ ثٛاخجبد
 

 :واجببث ومسئىليبث الىظيفت  -   
 .اٌزّش٠ٕبد اٌؿ١ٍّخ ٚاٌّحبضشاد ٚاٌزفشـ ٌٍم١بَ ثبٌذسٚط  -1      
اإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿذٖ اٌطالة ِٕٙب ٚاٌذساسبد اٌّجزىشح ٚئخشاء اٌجحٛس  -2      

 .رض٠ٚذ٘ب ثبٌّشاخؽ ٚاٌّىزجبد ٚاإلششاف ؾٍٝ اٌّؿبًِ ٚ
اٌؿًّ ؾٍٝ ثثٙب فٝ ٔفٛط ٌٚم١ُ اٌدبِؿ١خ األص١ٍخ اٚاٌزّسه ثبٌزمب١ٌذ  -3      

سؾب٠خ شئُٛٔٙ ٚرذؾ١ُ اإلرصبي اٌّجبشش ثبٌطالة ٚرشس١خ ٚاٌطالة 
 .اٌش٠بض١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاإلخزّبؾ١خ 

اٌّؿبًِ ٚاٌجحٛس ٚاٌّحبضشاد ٚحفع إٌػبَ داخً لبؾبد اٌذسٚط  -4      
ٜ ؾ١ّذ اٌى١ٍخ ٚرمذ٠ُ رمش٠ش ؾٓ وً ِب حذس ِٓ شأٔٗ اإلخالي ثبٌٕػبَ ئي

. 
ٔشش٘ب ٚاٌجحٛس اٌزٝ أخشا٘ب ٚرمذثُ رمش٠ش سٕٜٛ ؾٓ ٔشبطٗ اٌؿٍّٝ  -5      

سض ؾٍٝ ِدٍس ؼٚاٌجحٛس اٌدبس٠خ ئٌٝ سئ١س ِدبط اٌمسُ اٌزبثؽ ٌٗ ًٌ
 .اٌمسُ 

اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌّدبٌس ٚاٌٍدبْ ٚوزٌه اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي  -6      
 .اٌّإرّشاد اٌؿ١ٍّخ ٌٍمسُ ٌٍٚى١ٍخ 

٠دٛص اٌزشخ١ص ٌٗ ثّضاٌٚخ ِٕٙزٗ خبسج اٌدبِؿخ أٚ داخٍٙب فٝ غ١ش  -7      
أٚلبد اٌؿًّ اٌشس١ّخ ثششط أال ٠زؿبسض ٘زا اٌزشخ١ص ِؽ اٌٛاخجبد 

رشخ١ص فٝ ِضاٌٚخ إٌّٙخ خبسج ياٚال ٠دٛص . حسٓ آدائٙبٚاٌدبِؿ١خ 
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اٌدبِؿخ ئال ٌّٓ أِضٝ ؾٍٝ رخشخٗ ؾشش سٕٛاد ٚلضٝ ثالس سٕٛاد 
 .فٝ ١٘ئخ اٌزذس٠س ؾٍٝ األلً 

ال ٠دٛص ٌٗ اٌم١بَ ثؿًّ ِٓ أؾّبي اٌخجشح أٚ ئؾطبء ئسزشبسح فٝ ِٛضٛؼ  -8      
 .ِؿ١ٓ ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ئلزشاذ ؾ١ّذ اٌى١ٍخ 

ال ٠دٛص ٌٗ ئٌمبء دسٚط فٝ غ١ش خبِؿزٗ أٚ اإلششاف ؾٍٝ ِب ٠ؿطٝ ثٙب  -9      
اِؿخ ثٕبء ؾٍٝ ِٛافمخ ِدٍس ِٓ دسٚط ئال ثزشخ١ص ِٓ سئ١س اٌح

٠شزشط ٌٍزشخ١ص فٝ رٌه أْ ٠ىْٛ اٌزذس٠س أٚ اإلششاف فٝ ٚاٌى١ٍخ 
 .ِسزٜٛ اٌذساسخ اٌدبِؿ١خ 

سٜ أٚ اسح أٚ أْ ٠شبسن فٝ ئداسح ؾًّ ردبال ٠دٛص ٌٗ أْ ٠شزغً ثبٌزح -10      
   .ِبٌٝ أٚ صٕبؾٝ أٚ أٜ ؾًّ ال ٠زفك ٚوشاِخ ٘زٖ اٌٛغ١فخ 

 
 :مكه القيبم بهبمهبم إضبفيت ي   -

ئؾذاد اإلحصبئ١بد ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ السزخشاج اٌّؿٍِٛبد ٚئؾذاد        -
 . اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌس٠ٕٛخ ؾٓ إٌشبط اٌّىٍف ثٗ 

اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌزذس٠ت اٌص١فٝ ٌطالة اٌفشلز١ٓ اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ ثبٌى١ٍخ        -
. 

 .٠ش ثبٌى١ٍخ اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي ِشبس٠ؽ اٌزطٛ       -
 .ِٙبساد اٌزؿبًِ ِؽ اٌحبست ا٢ٌٝ        -
حضٛس دٚساد رذس٠ج١خ ٚاٌزٝ رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز٘ب ؾٓ طش٠ك ٚحذح        -

 .اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌؿب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 
 
 : المدرس المسبعد  -4
 

 :شروط شغل الىظيفت  -  
 .فٝ اٌؿٍَٛ اٌضساؾ١خ  اسٝ ِبخسز١شأْ ٠ىْٛ اٌّإً٘ اٌذس -1      
اٌزؿ١١ٓ ثمشاس ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ طٍت ِدٍس اٌى١ٍخ ثؿذ أخز  -2      

صذٚس ٘زا اٌمشاس سأٜ ِدٍس اٌمسُ اٌّخزص ٠ٚىْٛ اٌزؿ١١ٓ ِٓ ربس٠خ 
. 

 :واجببث ومسئىليبث الىظيفت  -  
اٌحصٛي ؾٍٝ  ثحٛثٗ اٌؿ١ٍّخ فٝ سج١ًٚثزي ألصٝ اٌدٙذ فٝ دساسزٗ  -1      

 .اٌذوزٛساٖدسخخ 
 .اٌم١بَ ثّب ٠ىٍف ثٗ ِٓ رّش٠ٕبد ٚدسٚط ؾ١ٍّخ ٚغ١ش٘ب ِٓ األؾّبي  -2      
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 .اٌزذس٠ت ٚفك إٌػبَ اٌّمشس ٚرٍمٝ أصٛي اٌزذس٠س  -3      
اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌّإرّش اٌؿٍّٝ ٌٍى١ٍخ ٚاٌّإرّش اٌؿٍّٝ ٌٍمسُ اٌزبثؽ  -4      

 ٌٗ. 
ٖ ئٌمبء دسٚط فٝ غ١ش اٌدبِؿخ اٌزٝ ٠زجؿٙب ئال ثّٛافمخ اٌسٍطخ ال ٠دٛص ي -5      

 .اٌّخزصخ 
 

 :مهبم إضبفيت يمكه القيبم بهب   -
ئؾذاد اإلحصبئ١بد ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ السزخشاج اٌّؿٍِٛبد ٚئؾذاد        -

 . اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌس٠ٕٛخ ؾٓ إٌشبط اٌّىٍف ثٗ 
اٌص١فٝ ٌطالة اٌفشلز١ٓ اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ ثبٌى١ٍخ اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌزذس٠ت        -

. 
 .اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي ِشبس٠ؽ اٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ        -
 . ِٙبساد اٌزؿبًِ ِؽ اٌحبست ا٢ٌٝ        -
حضٛس دٚساد رذس٠ج١خ ٚاٌزٝ رمَٛ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز٘ب ؾٓ طش٠ك ٚحذح        -

 .١ٌخ اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌؿب١ٍِٓ ثبٌه
 
  :المعيد  -5
 

 :شروط شغل الىظيفت  -  
 .أْ ٠ىْٛ اٌّإً٘ اٌذساسٝ ثىبٌٛس٠ٛط فٝ اٌؿٍَٛ اٌضساؾ١خ  -1      
اٌزؿ١١ٓ ثمشاس ِٓ سئ١س اٌدبِؿخ ثٕبء ؾٍٝ طٍت ِدٍس اٌى١ٍخ ثؿذ أخز  -2      

 .٠ىْٛ اٌزؿ١١ٓ ِٓ ربس٠خ صذٚس ٘زا اٌمشاس ٚسأٜ ِدٍس اٌمسُ اٌّخزص 
 

 :ومسئىليبث الىظيفت  واجببث -  
ثحٛثٗ اٌؿ١ٍّخ فٝ سج١ً اٌحصٛي ؾٍٝ ٚثزي ألصٝ اٌدٙذ فٝ دساسزٗ  -1      

 .دسخخ اٌّبخ١سز١ش 
 .اٌم١بَ ثّب ٠ىٍف ثٗ ِٓ رّش٠ٕبد ٚدسٚط ؾ١ٍّخ ٚغ١ش٘ب ِٓ األؾّبي -2      
 .رٍمٝ أصٛي اٌزذس٠س ٚاٌزذس٠ت ٚفك إٌػبَ اٌّمشس  -3      
ِبي اٌّإرّش اٌؿٍّٝ ٌٍى١ٍخ ٚاٌّإرّش اٌؿٍّٝ ٌٍمسُ اٌزبثؽ اٌّشبسوخ فٝ أؼ -4      

 ٌٗ. 
ال ٠دٛص ٌٗ ئٌمبء دسٚط فٝ غ١ش اٌدبِؿخ اٌزٝ ٠زجؿٙب ئال ثّٛافمخ اٌسٍطخ  -5      

 .اٌّخزصخ 
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 :مهبم إضبفيت يمكه القيبم بهب   -

ئؾذاد اإلحصبئ١بد ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ السزخشاج اٌّؿٍِٛبد ٚئؾذاد        -
 . س٠ش اٌذٚس٠خ ٚاٌس٠ٕٛخ ؾٓ إٌشبط اٌّىٍف ثٗ اٌزمب

اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي اٌزذس٠ت اٌص١فٝ ٌطالة اٌفشلز١ٓ اٌثب١ٔخ ٚاٌثبٌثخ ثبٌى١ٍخ        -
. 

 .اٌّشبسوخ فٝ أؾّبي ِشبس٠ؽ اٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ        -
 . ِٙبساد اٌزؿبًِ ِؽ اٌحبست ا٢ٌٝ        -
َ اٌى١ٍخ ثزٕف١ز٘ب ؾٓ طش٠ك ٚحذح حضٛس دٚساد رذس٠ج١خ ٚاٌزٝ رمٛ       -

 .اٌزذس٠ت ثبٌى١ٍخ ِّب ٠ض٠ذ ِٓ وفبءح اٌؿب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 
 
 
 
 
 


