
 إجراءات سير العمل لألقسام  

 بكلية طب األسنان – جامعة اإلسكندرية 

 :  ستحقاقاتلقسم األ العمل  اجراء سير -1

 السادة أعضاء هيئة التدريس  لمرتباتاجراء سير العمل           

 –االساتدة غير المتفرغين  –المتفرغين -االساتدة  –تحرير استمارات مرتبات السادة أعضاء هيئه التدريس ) االساتدة  •

 تياز (اطباء االم –المعيدين  –المدرسين المساعدين  –المدرسين 

 تحرير استمارات التأمين و المعاش و اشعارات البنوك الخاصة بالمرتبات شهرياً. •

 تحرير مكافآت االمتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عن دور يناير و دور مايو  •

 ة تحرير استمارات انتدابات التدريس للسادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من خارج الكلية للتدريس فى الكلي •

 تحرير جداول مكافاه الساعات الزائدة عن النصاب للسادة أعضاء هيئة التدريس  •

 نحرير استمارات مناقشات رسائل الماحستير و الدكتوراه  •

 تحرير استمارات مكافأه تصحيح أوراق االمتحانات الدوار مايو و ابريل و يونيو و سبتمبر و نوفمبر  •

 مايو  تحرير استمارات الجلسات الشفوية عن دور •

 تحرير استمارات الترقيات للسادة اعضاء هيئة التدريس  •

 شاء إستمارات صندرق التكافل للسادة أعضاء هيئة التدريس ان •

 تحرير استمارات الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس  •

 شهرياً  و لجنة العالقات الثقافية ولجنة خدمة المجتمع  تحرير مجالس االقسام و مجلس الكلية •

 استمارات مكافأة الساعات المعتمدة للسادة أغضاء هيئة التدريس تحرير  •

 انشاء البدل النقدى لرصيد االجازات الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس  •

 تحرير استمارات لتداكر السفر بالطائرة و رسم االشتراك فى المؤتمرات و التأشيرة و التأمين الطبى  •

 تداكر السفرالخاصة باللجان العلمية تحرير استمارات بدل السفر الداخلى و  •

 تحرير استمارات ترقيات مجالس فحص االنتاج العلمى و كدلك مناقشة الترقية  •

 تحرير استمارات مساهمة الجامعة فى اعداد رسائل  الماجستير و الدكتوراه  •

 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس سنوياً انشاء استمارات المتغيرات  •

 انشاء التسويات الضريبية للسادة اعضاء هيئة التدريس كل ثالثة اشهر  •

 القيد فى سجل الحصر لجميع مكافآت السادة اعضاء هيئة التدريس  •

 انشاء استمارات صندوق التكافل للسادة اعضاء هيئة التدريس و المعسكر الصيفى •

 السادة العاملينلمرتبات اجراء سير العمل       

 العاملين من موظفين و فنيين و عمال و حكيمات وطبيب ثالث و يشمل السادة 

 تحرير استمارات مرتبات السادة العاملين  •

 تحرير استمارات التأمين و المعاش و اشعارات البنوك الخاصة بالمرتبات شهرياً. •

 تحرير مكافآت االمتحانات الخاصة بالسادة العاملين عن دور يناير و دور مايو •

 ر االضافى للسادة العاملين بالكلية تحرير جداول االج •

 انشاء مكافاة االشراف للسادة الدرجة االولى و كبير اخصائى و كتاب بدرجة مدير عام •

 تحرير استمارات الجلسات الشفوية عن دور مايو •

 انشاء إستمارات صندرق التكافل للسادة العاملين بالكلية   •

  تحرير استمارات الجودة للسادة العاملين بالكلية •

 تحرير مجلس الكلية شهرياً  •



 تحرير استمارات مكافأة الساعات المعتمدة للسادة العاملين  •

 انشاء البدل النقدى لرصيد االجازات الخاص بالسادة العاملين المحالين الى المعاش •

 تحرير استمارات بدل السفر الداخلى للعاملين  •

 ياً انشاء استمارات المتغيرات الخاصة بالسادة العاملين سنو •

 انشاء التسويات الضريبية للسادة العاملين كل ثالثة اشهر  •

 تحرير استمارات الخدمة العامة  •

  انشاء مرتبات العمالة الموسمية  •

 انشاء استمارات صندوق التكافل للسادة العاملين و المعسكر الصيفى •

 للسادة الحكيمات شهرياً  %30عمل مكافأة  •

 : يةالشئون اإلدار -2

 

 

 

 قسم الشئون االدارية              

 

                                                            ↓ 

 

 

   قسم الشئون االداريةاختصاصات  

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ↓           ↓            ↓            ↓             ↓ 

اطباء      سكرتارية   استحقاقات  شئون      شئون    

 امتياز   المجالس                     هيئة         العاملين

 التدريس               

      



     

 
 

 شئون العاملين:ل خط سير العمل
 

 جميع االعمال الخاصة بشئون العاملين من حيث التعيينات والعالوات . -1

 افقة الزوج ، رعاية الطفل ، االجازات االعتيادية ، العارضة ، المرضية ( .االجازات ) مر -2

 النقل واالعارات والترقيات . -3

 التجنيد وانهاء الخدمة والمكافات الشاملة . -4

 سجالت وملفات الخدمة . -5

 التقارير السرية والعالوات التشجيعية  -6

 

 االجازات :     خط سير العمل  اوال:
 

 الحج . -5الوضع . -4المرضى . -3رضة .العا -2االعتيادية . -1

 

 :  االعتياديةاالجازة  -1

 .يسمح بذلك  هيتقدم العامل بطلب االجازة االعتيادية معتمدة من مسئولي االجازات برصيد -أ

 .التوقيع بالقيام بالعمل بدال منه فى العمل بيقوم زميلة ب ـ 

 .بعدم الممانعة من رئيسة المباشر االجازة  توقيعج ـ 

 . لمختصةيوافق عليها السلطة اد ـ  

 ويقدم اقرار القيام باالجازة وعند العودة من االجازة يحرر اقرار العودة من االجازة  . ه ـ  

 : العارضةاالجازة  -2

 .دة سبعة ايام فى السنة ميحق للعامل اجازة عارضة ل أـ     

اليوم التالى لعودته بطلب اجازة   فى  العامل يتعذر للذهاب الى العمل ويتقدم ئهلظرف طارقـ              ب     

 عارضة .

 : المرضياالجازة  -3

 اذا مرض العامل تقدم بطلب لرئيسة للذهاب للتامين الصحى  أ ـ        

 .ومن خالل طلبه يقوم قسم الشئون االدارية باعطائه خطاب للتامين معتمد ب ـ         

 حالته الصحية ذلك . تاذا استلزممرضية وعن طريق التامين الصحي يحصل على اجازاته الج ـ         

 

 

 : الوضعاجازة  -4

 .تمنح العاملة اجازة وضع ومدتها ثالثة اشهر من بداية والدة الطفل مدفوعة االجر  أ ـ      

 لمدة ثالثة مرات فقط فى حياتها الوظيفية .ب ـ      

شئون االدارية       سم ال شهادة ج ـ        تتقدم بطلب الى ق صورة من  صق به طابع مرفق به  ميالد الطفل مل

 دمغة بجنية واحد.

 للموافقة. المختصةد ـ يقوم القسم بعرض الطلب على السلطة      

 ه ـ يقوم القسم بابالغ الحسابات واالستحقاقات بذلك .     



 :الحج  اجازة  -5

 اته الوظيفية.حي مرة واحدة فى اجازة حج لمدة شهر مدفوعة االجر لعاملين يمنح ا أ ـ      

 يوقع عليه رئيسة المباشر الى قسم الشئون االداريةطلب بم ب ـ يتم تقد     

 للموافقة . المختصةالسلطة ج ـ يقوم القسم بعرضة على          

 .بعد الموافقة  اقرار القيام باالجازةالعامل بتحرير م د ـ يقو         

 ه ـ ويقوم القسم بابالغ الحسابات واالستحقاقات .         

 وـ وعند العودة من الحج يقدم اقرار العودة .         

 

  ثانيا : االجازات الخاصة ) بدون مرتب ( :

 : رعاية الطفل -1

 للعاملة .مدة ال تتجاوز الستة سنوات فى الحياة الوظيفية أـ       

 .يكون عمر الطفل من ثالثة شهور وحتى ثمانية عشر سنة ب ـ      

المباشر مرفق به صورة شهادة ميالد الطفل عليها طابع دمغه بجنية  بطلب لرئيسهاج ـ      تتقدم العاملة      

 .واحد 

 . المختصةيحدد مدة االجازة ثم يتم اعتمادها من الرئيس المباشر ويوافق عليها السلطة دـ      

 .يتم عمل اخالء طرف داخلى القسام الكلية ه ـ      

 .ار القيام باالجازة عند القيام باالجازة تحرر اقرو ـ      

االجازة ويوزع على  اص  دار امر بعمل  المختص  ة مس  ئولى االجازة بعد موافقة الس  لطة يقوم ن ـ              

 االقسام االتية ) استحقاقات ـ الوحدة الحسابية ـ المعاشات ـ الشئون عامة ـ االحصاء ـ شئون هئية التدريس

 .(  او شئون العاملين

 مدفوعة التامينات و المعاشات الخاصة بها .ل اجازة رعاية الطفك ـ     

 س ـ وعند عودة العاملة من االجازة يصدر امر بعودتها ويبلغ بها االقسام السابقة .   

 تقوم العاملة بسداد صندوق التكافل االجتماعى عند عودتها من االجازة .ى ـ    

 

 : مرافقة الزوج  -2

 

 فقة ) الزوج او الزوجة ( معتمد من رئيسة المباشر .ازة لمرابطلب لمنحه اج تقدم العاملأ ـ    

 مرفق به االتى :

 .عقد عمل الزوج معتمد وموثق من الخارجية (1)

 .سداد صندوق التكافل االجتماعى قبل القيام باالجازة  (2)

 صورة من قسيمة  الزواج ) وذلك بالنسبة للعاملين ( . (3)

 رض على السلطة العليا للموافقة .( يقوم مسئولي االجازات بعمل مذكرة للع4)

 ( يتم اخالء طرف العامل داخليا وخارجيا .5)

 ( يتقدم العامل باقرار القيام باالجازة .6)

( يقوم مس  ئولي االجازات باص  دار االمر ويوزع على االقس  ام االتية : ) اس  تحقاقات ـ        الوحدة الحس  ابية ـ 7)

 المعاشات ـ الشئون عامة ـ االحصاء ( .

 لغ الجامعة بصورة امر االجازة وصور المستندات المشار اليها بعالية .( يب8)

 

  االعارات: -3

 



 االتي :مرفق به على اعارته لموافقة العامل بطلب معتمد من رئيسة المباشر ليتقدم 

معتمد وموثق من الخارجية المص   رية ومحدد بالعقد بدايته ونهايته وص   ورتين عقد عمل  (1)

 .بع دمغه بجنية واحد من العقد ملصق عليهمما طا

 .سداد صندوق التكافل االجتماعى  (2)

 االعارة .موافقة السلطة العليا على  (3)

ترس   ل جميع االوراق للجامعة الخذ موافقة الس   يد االس   تاذ الدكتور ج رئيس الجامعة على  (4)

 .ذلك 

 يرد من الجامعة خطاب موضح به موافقة رئيس الجامعة على االعارة . (5)

 .ام باالجازة ويرسل للجامعة اقرار القييحرر العامل  (6)

 باعارته .يصدر امر من الجامعة  (7)

 السابقة .االقسام المختصة يقوم الكلية بتوزيعة على  (8)

تكون الموافقة من الس      لطة العليا بالكلية ونفس  :للعام الثانى اما بالنس      بة لتجديد اعارة العاملين 

 االجراءات السابقة .

 ان يكون قد مر سنة على تعيينة .: يجب  اما بالنسبة لالداريين       

 يجب ان يكون قد مر سنتين على تعيينة . اما بالنسبة للفنيين :       

 يتم الموافقة عن طريق اما بالنسبة لالعارات الداخلية للعاملين :       

 الجامعة بعد اخذ موافقة السلطة العليا بالكلية ونفس االجراءات السابق       

 ون العقد داخل القطر .ذكرها ويك       

 

 : المكافاة الشاملةاجازات      خط سير العمل

 

اليوجد بالنسبة للمكافاة الشاملة اجازة خاصة بدون مرتب من ) مرافقة زوج او زوجة ـ اعارات ـ  (1)

 .رعاية طفل ( 

 اما بالنسبة لالجازات المرضى : لهم ثالثون يوم منهم عشرة باجر وعشرون يوما بدون اجر . (2)

 بالنسبة لالجازات العارضة واالعتيادي : يتم بنفس الطريقة السابقة .اما  (3)

 

                         

 ستخراج شهادات الخبرة :ال   خط سير العمل
 

 المختصة .بطلب استخراج شهادة خبرة يعتمد من السلطة يتقدم العامل  (1)

اد الحافظة قيمتها جنية يرسل الخطاب الى الجامعة مرفق بها عدد واحد طابع دمغة بجنية وسد (2)

 .ونصف 

 تستخرج شهادة الخبرة من ادارة الجامعة . (3)

 

                                 

 الدورات التدريبية :  خط سير العمل
 

يرد الى الش    ئون االدارية كتاب ادارة التدريب من الجامعة مرفق به الدورات الخاص    ة بالس    ادة  (1)

 العاملين ،



 لى االقسام االدارية والعلمية لموافاة الجامعة بالترشيحات المطلوبة .يتم توزيع هذا الكتاب ع (2)

 تعرض هذه الترشيحات على السلطة العليا ويتم اختيار المرشحين  (3)

 بعد موافقة السلطة العليا ترسل الترشيحات الى ادارة التدريب بالجامعة ، (4)

 يرد من ادارة التدريب االسماء التى تم ترشيحها وميعاد الدورة  (5)

 قوم قسم الشئون االدارية بابالغ المرشح وابالغ الشئون العامة فى حالة التفرغ الكامل .ي (6)

 

                         ا
 لتقارير السنوية :ل   خط سير العمل

 

 ترد من ادارة الجامعة نماذج مطبوعة للتقارير السنوية لجميع العاملين  (1)

 ية واالدارية ،ية وتوزع على االقسام العلمدارتدون هذه النماذج بمعرفة مسئولى الشئون اال (2)

بعد اخذ راى الرئيس بوض  ع التقارير للعاملين التابعيين له عن الس  نة الماض  ية  امين الكليةويقوم  (3)

 المباشر .

  المختصة .تعتمد هذه التقارير من السلطة  (4)

 ترسل الى الجامعة وبعد اعتمادها من الجامعة ترسل الصور الى الكلية (5)

 عامليين توزع على ال (6)

من هذا التقرير الى رئيس   ة  يقوم بطلب تظلم ممتاز لعدم حص   ولة على تقرير العامل  تض   رراذا  (7)

 ( يوم من معرفته بالتقرير ، 60المباشر فى خالل ستين ) 

 .البداء الراى ومخاطبة لجنة التظلمات بادارة الجامعة المختصة السلطة على يعرض  (8)

 

 و التشجيعية : لعالوات الدوريةل العمل  خطوات سير
 

 اوال العالوات الدورية :

 

ترسل ادارة الجامعة االوامر الخاصة بمنح جميع العاملين عالوة دورية اعتبارا من اول يوليو من  (1)

 كل عام 

 يتم تصوير هذه االوامر وابالغ الحسابات واالستحقاقات  (2)

 العاملين . يحفظ اصل االمر بملف العالوات بالكلية وتدون هذه العالوات بملف احوال (3)

 

 ثانيا العالوات التشجيعية :

 

من جميع  %10لعالوة التش   جيعية فى حدود اترس   ل ادارة الجامعة خطاب لترش   يح من يس   تحق  (1)

 ،العاملين 

ام كل اسم عدد العالوات التى حصل ـتعد الكشوف بالمجموعات النوعية كل درجة على حدى وام (2)

 عليها فى االعوام السابقة

 الحصول على تقرير سنوى ممتاز فى العاميين السابقيين ، من شروط هذه العالوة (3)

 يتم االختيار االقدم فى الحصول على  عالوة  (4)

 تعرض الترشيحات على السلطة العليا البداء الراي ويتم االختيار ويرسل الى الجامعة ، (5)

 يرد من الجامعة السادة الذين تم ترشيحهم الى العالوة  (6)

 لحسابات واالستحقاقات والمرشح للعالوة يتم تصوير االمر وتوزيعة على ا (7)



 يحفظ اصل االمر بملف العالوات التشجيعية بالكلية . (8)

 

 :  قرارات الزمة الماليةخطوات سير  العمل ال 

 

 يتقدم جميع العاملين بتقديم اقرار زمة مالية كل ستة اعوام  (1)

 غير المشروع بالجامعة تقيد هذه التقارير بالسجالت المعدة الى ذلك وترسل الى ادارة الكسب ال (2)

 الية عند ترقيتة من درجة الى درجة .ابالنسبة للعاملين ) االداريين والفنيين ( يتقدم باقرار زمة م (3)

 

 لنقل واالنتدابات :ـ لخطوات سير  العمل        
سلطه  (1) شر ثم ال سه المبا المتختصة يتقدم العامل بطلب لنقله او انتدابه الى جهه معينه يتم موافقه رئي

.  

يرس    ل الى الجامعه وتقوم اداره الجامعه بمخاطبه الجهه المراد االنتداب او النقل اليها بعد موافقة  (2)

 رئيس الجامعه . 

فى حاله موافقة الجهه المراد النقل او الندب اليها يتم اص    دار امر من اداره الجامعه ويرس    ل الى  (3)

 ويتم ابالغ صاحب الشان بذلك .الكلية 

 النتدابه ويرسل الى الجامعه اد نقله او انتدابه ويحرر اقرار قيام باالجازة يتم اخالء طرف المر (4)

 . وفى حاله النقل يصدر امر النقل ويصدر امر االنتداب  (5)

 

 الحاله الى المعاش :ـ خطوات سير  العمل  ل           
 

الجامعه بانهاء خدمة العامل عند بلوغه س   ن الس   تين باحالته للمعاش ويرس   ل الى  يص   در امر من (1)

 الكلية . 

يص   ور االمر ويوزع على)  الحس   ابات واالس   تحقاقات والمعاش   ات واالحص   اء والش   ئون العامه  (2)

 ويحفظ اصل االمر بملفه ( . 

 يتم اخالء طرفه داخليا وخارجيا  .  (3)

من المرتب فى حاله احالته الى المعاش فى منتص    ف ء يتم تحرير اس    تماره ص    رف مرتبه وجز (4)

 .الشهر

 حتى االحاله الى المعاش  1984استمارات المتغيرات من عام  (5)

 الرقم التامينى الخاص به  (6)

 الى اداره المعاشات بالجامعه .  جميع االوراق استماره التامين والمعاشات وترسل (7)

الى المعاش وص   وره من قرار انهاء  المحال ل ماعيتم عمل اس   تماره ص   رف المرتب الخاص بال (8)

 . لصرف مكافاته الخدمة معتمد الى صندوق التكافل االجتماعى 

 

 :ـ  ستقالـــــهخطوات سير  العمل  لال                 

 

 معتمد من الرئيس المباشر يتقدم العامل بطلب الستقالته محدد به تاريخ االستقاله  (1)

  السلطه العليا على االستقالهويوافق  (2)

 الى الجامعه ويتم موافقة رئيس الجامعه على طلبه الطلب يرسل  (3)

 يصدر امر بانهاء الخدمة ) االستقاله ( ويرسل الى الكلية  (4)



 ويتم اخالء طرفه خارجيا وداخليا  (5)

) الحس   ابات واالس   تحقاقات والمعاش   ات واالحص   اء والش   ئون العامه على يوزع امر االس   تقاله  (6)

 بالكلية ( .  ويحفظ اصل االمر بملفه الفرعى

 

 

 

 

 اطباء االمتياز خطوات سير  العمل               
 

 من العام التالى  10ج31من كل عام وينتهى فى  11ج1يتم تدريب اطباء االمتياز من  (1)

 يتم عمل مذكرة للعرض على مجلس الكلية للموافقة على تدريبهم ، ويذكر فيها عددهم  (2)

مذكر (3) عداد  ية يتم ا قة مجلس الكل عد مواف قة على ب بالمواف عة  جام ة للعرض على  مجلس ال

 تدريبهم وصرف المكافات المستحقة لهم .

يص    در امر الجامعة بتدريب اطباء االمتياز وص    رف مكافاتهم ، اعتبارا من اس    تالمهم  (4)

 التدريب 

شوف النتيجة الى مد (5) سال ك شفيات التابعه ييتم ار ست صحية لتوزيعهم على م شئون ال رية ال

 لها .

بمحافظته يتقدم بطلبه للقسم ويعرض على السلطة التدريب ة طبيب االمتياز فى حالة رغب (6)

 . 8ج31حتى  6ج1للموافقة فيما عدا ثالثة اشهر يتم تدريبة بالكلية من  المختصة 

 يوضع بها االتى : وملفات الطباء االمتياز  اعداديتم  (7)

د او مستخرج رسمى منها ـ     نموذج ) شهادة البكالوريوس ـ     صورة البطاقة الشخصية ـ     صورة شهادة الميال

 ( للذكور النجنيد 

 يقوم القسم بتاجيل التجنيد لسنة االمتياز بالنسبة للذكور . (8)

 يقوم القسم باعداد السجالت الخاصةباطباء االمتياز كل دفعة على حدى .  (9)

رية الش   ئون الص   حية بارس   ال الغياب او ابالغنا بانقطاعه عن التدريب ش   هريا يتقوم مد (10)

 .لحسابات واالستحقاقات بذلك ويبلغ ا

يتم ايقافة عن التدريب حتى يثبت  لطبيب اكثر من ثالثون يوما متقطعـه فى حالة انقطاع ا (11)

 سبب انقطاعه بعذر تقبلة الكلية واال يتم استكمال مدة االنقطاع مع الدفعة الجديدة .

ر وثالثة تس  عة اش  هيجوز لطبيب االمتياز قض  اء الس  نة التدريبية باى مس  تش  فى جامعي  (12)

 . اشهر بالكلية

االطباء الحاصلين على تقدير ممتاز و جيد جدا مع مرتبة الشرف يقضون السنة التدريبية  (13)

 بالكامل بالكلية .

 

 االجازات :

 

طبيب االمتياز له س     بعة ايام عارض     ة و خمس     ة عش     ر يوما اعتيادى ويحص     ل على االجازة  (1)

ة مرضية ويحصل عليها من مفتش الصحة ثالثون يوما اجاز ـ       االعتيادى بعد مضي ستة اشهر 

 التابع لسكنة .

 وضع لمدة اربعون يوم من تاريخ الوضع باجر لطبيبة االمتياز .الاجازة  (2)

 .بالقسم ة الطبيب ــيتم اعداد شهادات االمتياز باللغة العربية واالنجليزية حسب رغب (3)



 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التدريس خطوات سير العمل ألعضاء 

 مساعدين :والمعيدين والمدرسين ال

 

 تعيين المعيدين :خطوات سير العمل        
 

 يتم التعيين عن طريق خطة معتمدة من الجامعة  . (1)

 االعالن عن الوظيفة بجريدتين رسميتين . (2)

 تجميع الطلبات . (3)

تشكيل لجنة لفحص الطلبات ويشكل اللجنة أ.د.ج عميد الكلية من أ.د.ج وكيل الكلية ـ استاذ جامعي  (4)

 ئول عن الشئون االدارية .او استاذين ـ مس

 اختيار المرشحيين طبقا الى قانون تنظيم الجامعات .يتم  (5)

 اعتماد المرشحيين من أ.د.ج عميد الكلية .يتم  (6)

 راى مجلس القسم ومجلس الكلية .ياخذ  (7)

 ارسال طلبات المرشحيين الى الجامعة .يتم  (8)

 على السادة المرشحيين للوظيفة .لالفادة بالراى مخاطبت مكتب االمن بوزارة التعليم العالي يتم  (9)

 استكمال االوراق وارسالها الى الجامعة . (10)

 صدور قرار رئيس الجامعة على التعيين . (11)

 استالم المرشح ) المعيد ( معتمد من رئيس القسم و أ.د.ج عميد الكلية . (12)

ـ يرسل استالم عمله من الجامعة ويصدر امر الجامعة باستالمه للعمل ويوزع على ) الحسابات  (13)

 االستحقاقات ـ المكتبة ـ االحصاء ـ القسم ـ التامينات و المعاشات ( .

 

 : المدرسين المساعدينتعيين ل خطوات سير العمل                    

 

 عند حصول المعيد على درجة الماجيستير واعتمادها من الجامعة . (1)

ه شهادة الماجيستير ـ يتقدم المعيد بطلب الى القسم لتعيينه فى وظيفة مدرس مساعد مرفق ب (2)

كلمة ( ـ اجتيازة الدورات التدريبية لتنمية قدرات اعضاء  200ملخص الرسالة باللغة العربية ) 

 هيئة التدريس ـ يتم موافقة مجلس القسم على ذلك ويرسل الى قسم الشئون االدارية .

 يقوم القسم بعمل مذكرة للعرض على مجلس الكلية . (3)

ترسل جميع االوراق بخطاب الى الجامعة لموافقة رئيس الجامعة على وبعد موافقة مجلس الكلية  (4)

 تعيينه ويصدر امر بذلك ويرسل الى الكلية .

 يقوم القسم بتوزيع االمر على االقسام السابقة . (5)

 



 

 لتعيين فى وظيفة مدرس ) عضو هيئة التدريس ( : خطوات سير العمل     ا
 

القسم  الىوتعتمد من مجلس الجامعة ويتقدم بطلب يحصل المدرس المساعد على درجة الدكتوراة  (1)

لتنمية قدرات اعض  اء  لتعيينه فى وظيفة مدرس مرفق به ش  هادة الدكتوراة ـ         الدورات التدريبية

 .هيئة التدريس 

 يوافق القسم على التعيين . (2)

يتم عم  ل م  ذكرة للعرض على مجلس الكلي  ة وبع  د موافق  ة مجلس الكلي  ة يتم عم  ل عم  ل م  ذكرة  (3)

 .لى مجلس الجامعة مرفق بها المستندات السابقة للعرض ع

 تصدر الجامعة امر التعيين ويرسل الى الكلية ثم يوزع على االقسام السابقة . (4)

 

                       

 -اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد :خطوات سير العمل    للحصول على  
باعطاءه بيان بالحالة العلمية والوظيفية يتقدم الس      يد الدكتور بطلب الى قس      م الش      ئون االدارية  -1

 لتقديمه الى اللجنة العلمية الدائمة لوظائف االساتذة واالساتذة المساعدين .

 يرد خطاب من اللجنة العلمية الدائمة لترقية سيادته الى وظيفة استاذ مساعد . -2

علمى لوظيفة اس  تاذ للقب اليرس  ل القس  م هذا الخطاب الى القس  م العلمى للموافقة على منح س  يادته ا -3

 مساعد.

يرد الى القسم موافقة القسم العلمى على ذلك واالبحاث العلمية المرفقة بالخطاب السابق والدورات  -4

 التدريبية لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس .

 بعمل مذكرة للعرض على مجلس الكلية للموافقة .يقوم القسم  -5

 الجامعة للموافقة . وترسل جميع االوراق السابقة للعرض على مجلس -6

يص   در امر الجامعة بمنح س   يادته اللقب العلمى لوظيفة اس   تاذ مس   اعد ويرس   ل الى الكلية ويوزع  -7

 على االقسام المشار اليها بعاليه.

 ــ نفس االجراء السابق فى الترقية الى وظيفة استاذ.

 

 )العارضة واالعتيادى(. -االجازات:خطوات سير العمل   للحصول  على   
 .78لسنة  47قانون العاملين المدنيين بالدولة  س االجراء المطبق على العامليننف 

االستاذ الدكتور ـ فى حالة حصول عضو هيئة التدريس على اجازة اعتيادية للسفر للخارج البد من موافقة 

 وموافقة رئيس الجامعة على ذلك . عميد الكلية 

 

  -زة رعاية الطفل( :اجا)خطوات سير العمل   للحصول  على         
 .78لسنة  47قانون العاملين المدنيين بالدولة نفس اجراء االجازات الخاصة للعاملين 

 

        

 -)مرافقة الزوج(:   خطوات سير العمل   للحصول  على اجازة    
 -نفس االجراء المطبق على العاملين مضاف اليه اآلتى:

 موافقة مجلس القسم  -1

 اء االجازةاقرار بعدم العمل اثن -2



 صورة جواز السفر للزوج المراد مرافقته  -3

 .اقامة عمل الزوج  -4

 تحديد مدة بداية االجازة ونهايتها فى حدود مدة االقامة المحددة . -5

 

  -(:)االنتدابات العمل  خطوات سير             

 يرد الى القسم خطاب بانتداب اعضاء هيئة التدريس للعمل لديهم لمدة يومين اسبوعيا . -1

 يرسل هذا الخطاب الى القسم العلمى للترشيح . -2

  .يوافق القسم العلمى على ذلك ويتم ترشيح عضو هيئة التدريس -3

 يتم عمل مذكرة للعرض على مجلس الكلية .  -4

 على الترشيح يرسل الى الجامعة لموافقة رئيس الجامعة على ذلك . وبعد موافقة مجلس الكلية -5

  عضو هيئة التدريس المرشح والجهة المنتدب اليها . بعد موافقة رئيس الجامعة يتم اخطار -6

 

 الستقالة :خطوات سير العمل  ل                         
 

 يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب االستقالة الى القسم التابع له . (1)

 يقوم القسم بعرض االستقالة على مجلس القسم للموافقة . (2)

 الى الشئون االدارية لعرضها على مجلس الكلية .يرد طلب االستقالة وموافقة القسم العلمى  (3)

 بعد موافقة المجلس ترسل الى المستشار القانونى بالجامعة ) عميد كلية الحقوق ( البداء الراى . (4)

سابقة على مجلس الجامعة  (5) شار القانونى بالموافقة تعرض جميع االوراق ال ست عند ورود كتاب الم

 للموافقة على االستقالة .

 جامعة بانهاء الخدمة ويرسل الى الكلية.يصدر امر ال (6)

ـ التامينات والمعاشات  (7) ـ االستحقاقات  ـ االحصاء  يتم توزيعة بالكلية على القسام االتية )الحسابات 

 ـ القسم ـ سيادته (.

 

                  

 

 االستاذ المتفرغ : خطوات سير العمل        
 . 7ج31ستاذ حتى نهاية العام الجامعى حتى يبقى اعند احالة عضو هيئة التدريس الى المعاش  (1)

يقوم قسم الشئون االدارية بارسال بيان المنصرف لسيادته ) مرتبة السابق ( + بيان بالمعاش الذى  (2)

 يصرف الى سيادته ويرسل الى الجامعة .

ولمدة عالم ويرس    ل الى الكلية ويتم  8ج1تص    در الجامعة امر بتعيينه اس    تاذا متفرغا اعتبارا من  (3)

 يعة على االقسام السابقة.توز

 يجدد هذا االمر سنويا حتى سن السبعين . (4)

 

 

 الستاذ الغير المتفرغ : خطوات سير العمل           

عند بلوغ االستاذ المتفرغ سن السبعين يتقدم بطلب الى القسم لتعيينه فى وظيفة استاذ غير متفرغ  (1)

. 

 وم بها فى القسم .يقوم القسم بعرض الطلب مدعما باالعمال التى يق (2)



وبعد موافقة مجلس القس  م ترس  ل الى الش  ئون االدارية لعرض  ها على مجلس الكلية و بعد الموافقة  (3)

 يتم عمل مذكرة للعرض على مجلس الجامعة .

 .يصدر امر الجامعة بتعيين سيادته استاذ غير متفرغ لمدة اربعة سنوات  (4)

 السابقة وذلك لمدة اربعة سنوات .وبعد مرور اربعة سنوات يتم التجديد بنفس الطريقة  (5)

 

 3 – الدراسات العليا : 

لدراسات العليا اجراءات سير العمل  ل    
 

تقديم كافة الخدمات التعليمية للطالب والخريجين واألقسام العلمية ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية الهدف العام :  

 

طلب االلتحاق بالبرنامجلاجراءات سير العمل               
دكتوراه ( لفتره محدده من النصف الثاني من  –دبلوم  – اجستيريا ) ميتم االعالن عن فتح باب القبول للدراسات العل

 شهر يوليو حتى نهاية النصف االول من شهر اغسطس 

يتقدم الطالب الراغبون فى االلتحاق بالبرامج الدراسيه بطلب للسيد االستاذ الدكتور ج عميد الكليه مرفقاً به المستندات 

 االتيه : 
 

عامدير الشهادة بكالورويوس بالتق  

 شهادة البكالورويوس بتقدير المواد

 شهادة االمتياز 

 موافقة جهه العمل على الترشيح او شهادة طبيب اسنان حر  

 الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور 

 شهادة الميالد بالكمبيوتر 

6*4صور شخصية بمقاس  4  
صورة الرقم القومي   -  

 

 

 

لرسوم الدراسيه :لمل ير العاجراءات س                             
 

 بعد قبول الطالب للدراسه باحد االقسام عليه اتباع االتي

 التوجه الى الموظف المختص بادارة الدراسات العليا الستخراج حوافظ الرسوم على النحو التالي

و دبلوم ير والرسم قيد ودراسة بالنسبة للماجست 23،25يتم استخراج حافظة للرسوم الدراسية المقررة وقدرها  -

ج لدرجة الدكتوراه132  

ج للساعة  50حافظة بقيمة عدد الساعات بواقع  -  

لطالب الدكتوراه  2500ج لطالب ماجستير و  1300حافظة برسم عام لألجهزة  -  

 ويقوم الطالب بسدادها بخزينة الكلية 

ب ويتم أعادتها للموظف المختص بإدارة الدراسات العليا لوضعها بملف الطال -3  

 

لتحويل :اجراءات سير العمل ل    
 

يجوز للطالب التحويل من تخصص الى تخصص ومن دبلوم الى درجة الماجستير بنفس التخصص ومن درجة 

: الماجستير الى دبلوم بنفس التخصص مع اتباع الخطوات االتيه  

 تقديم طلب للسيد االستاذ الدكتور ج عميد الكليه 



على التحويل ) للطالب المرشحين من جهات( لماحضار موافقة جهة الع  

 يتم عمل خطاب للقسم المقيد به الطالب وكذلك للقسم الذي يرغب فى التحويل اليه .

 ضرورة موافقة مجلسي القسمين على التحويل 

يتم عمل مذكره من قسم الدراسات العليا تتضمن بيانات الطالب ورغبته فى التحويل تعرض على لجنة الدراسات 

عليا والبحوث للموافقه لا  

 بعد موافقة لجنة الدراسات العليا على التحويل يتم عرض المذكره على مجلس الكليه  للموافقه على التحويل 

إرسال خطاب للسيد األستاذ الدكتور ج نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث يتضمن موافقة الكليه على 

 التحويل وذلك العتماد التحويل 

 

 

:  العذار المرضيهاجراءات سير العمل ل          

 

 تقديم طلب للسيد االستاذ الدكتور عميد الكليه مرفق به شهاده مرضيه  يتزامن تاريخها مع فترة االمتحان 

يتم عمل خطاب من ادارة الدراسات العليا موجه الى االدارة الطبيه للجامعه لتوقيع الكشف عليه واعتماد الشهاده 

 الطبيه 

 على الطالب احضار خطاب من االداره الطبيه باعتماد العذر 

 يتم عرض العذر على السيد االستاذ الدكتورج عميد الكليه العتماده 

 يتم تسجيله بسجالت النتائج وعدم احتساب فرصة دخول االمتحان  

 

:  لشهاداتا الستخراج اجراءات سير العمل              

ادات االتيه  باللغتين العربيه واالنجليزيه هيمكن للطالب الحصول على الش  

 شهادة قيد 

 شهاده للحصول على الدرجه 

 شهاده بتقديرات المواد التي تم دراستها
 شهاده بعدد ساعات الدراسه 

 الخطوات

 

الطالب  تقديم طلب للسيد االستاذ الدكتورج عميد الكليه موضحاً به عدد الشهادات وانواعها  و اللغه المكتوبه بها واسم

 باللغتين 

 يستخرج الموظف المختص ايصال برسوم الشهاده

 يقوم الطالب بسداد الرسوم بخزينة الكليه وشراء طوابع الخدمه التعليميه 

شهادات االصليهالستخراج الاجراءات سير العمل    
: 

من الكليه بالخطوات التاليه :يتم تحرير هذه الشهادات عن طريق ادرة تحرير الشهادات بالجامعه ويتم استالمها   

 

 يتوجه الطالب شخصياً  للموظف المختص حيث يستخرج له حوافظ سداد الرسوم 

 يسدد الطالب الرسوم المقرره فى خزينة الكليه 

بعد سداد الرسوم يقوم الطالب بملئ البيانات الخاصه به بخط يده فى سجل الشهادات االصليه ويوقع على صحة 

 البيانات  

الموظف بمراجعة البيانات وكتابة رقم حافظة السداد وتاريخها والتوقيع بالمراجعه يقوم   

يقوم الموظف بعمل خطاب الى امين مخازن الكليه يتضمن ان الطالب قام بسداد الرسوم المقرره وخالي الطرف 

 وارفاق حوافظ السداد 

 يتوجه الطالب الى ادارة المخازن الستالم الشهاده 



ستخراج البطاقات الجامعيه   :الت سير العمل  ااجراء  
 بناء على رغبة الطالب فى الحصول على البطاقه الجامعيه يتبع االتي :

 

  6*4احضار صوره شخصيه للطالب مقاس 

ج بخزينة الكليه  50سداد الرسوم المقرره للبطاقه    

والدرجه  والعام الجامعي( يتم تحرير البطاقه متضمنه بيانات الطالب الجامعيه )القسم والتخصص  

 

:  ارقام الجلوساجراءات سير العمل الستخراج              

 يلتزم كل طالب مقرر عليه دخول االمتحان باستخراج رقم الجلوس بالخطوات التاليه :

  6*4صوره شخصيه للطالب مقاس  2احضار

ج بخزينة الكليه  20سداد الرسوم المقرره للبطاقه    

بملئ استمارة دخول االمتحان بخط يده وتكون عليها صورته  يقوم الطالب  

 يتم عمل قائمه من ادارة الدراسات العليا باسماء وارقام جلوس الطالب المقرر عليهم دخول االمتحان 

 يتم تحرير بطاقة رقم الجلوس متضمنه بيانات الطالب باالضافه الى رقم جلوسه فى االمتحان 

 : الشئون الفنية  -4

 خطة سير عمل الشئون الفنية

 

معطلة اجراءات عمل  اصالح لوحدة   
 او المعامل الكلية تلقى بالغ عن اعطال باحد العيادات  -1

 عمل مذكرة صيانة كما هو موضح )مرفق استمارة اعطال( -

 يتطلبه االمر قطع غيار العطل اذا كان اصالح العطل او متابعه  -

 المتابعه حتى وصول قطع الغيار وتركيبها وانهاء امر الشغل  -

 اذا كان العطل الموجود يعطل الوحدة نقوم بلصق ملصق على الوحدة يفيد بانها خارج الخدمة  -

 متابعة وعمل الصيانة الدورية للوحدات  -2

 

 والمؤتمرات الندوات  -5

 إجراءات سير العمل لقسم المؤتمرات والندوات مدعماً بالنماذج

 الهدف : إثراء وتفعيل النشاط العلمي للكلية  ــ    

وتجدد م دهتفعيل التواصل والترابط بين أقسام الكلية والخريجينعن طريق النوات وورش العمل والمؤتمرات التي تفي              

  0معلوماتهم 

 

 

     أوالً : وضع الخطة السنوية للعام الجامعي لقسم المؤتمرات والندوات .

 

 ثانياً : إجراءات سير العمل بالمؤتمرات العلمية التابعة لقطاع خدمة المجتمع .

 

 ثالثاُ : وضع خطة تنفيذية لموضوعات الندوات العلمية واإلرشادية والدينية .

 

 عمل .الش رابعاً : ور

 

 خامساً : المشروعات البحثية التطبيقية القائمة والمنتهية بالكلية .

 

 سادساً : اإلشتراك في وضع وتنفيذ جدول أعمال لجنة خدمة المجتمع التي تعقد دورياً 

 نشر نشاط خدمة المجتمع إعالمياً بالوسائل السمعية المقروءة والمرئية .سابعاً : 



 عمل لقسم المؤتمرات والندواتالر خطوات سي

 مدعماً بالنماذج

 وضع الخطة السنوية للعام الجامعي لقسم المؤتمرات والندوات. -أوالً:

 مخاطبة رؤساء األقسام العلمية ألخذ مقترحات أعضاء مجالس األقسام في وضع الخطة. -1

 .تجميع ردود مجالس األقسام من حيث الموضوعات العلمية المقترحة -2

 ورشة عمل ( –مؤتمر  –تقسيم الموضوعات المقترحة سواء ) ندوة  -3

إدراج الموضوعات المقترحة في جدول أعمال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمناقشتها والتصديق عليها وإضافة  -4

 المقترحات أو التعديالت إن وجدت.

جتمع وتنمية البيئة والمنبثقة عن قطاع خدمة المجتمع لما عمل مذكرة بالموضوعات المصدق عليها من أعضاء لجنة خدمة -5

 وتنمية البيئة ويرأسها أ.دج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 عرض المذكرة ورفعها للسيد أ.دج عميد الكلية وذلك لعرضها علي مجلس الكلية لألعتماد والتصديق. -6

.دج نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع إلعالم سيادتها بالنشاط وكذا أخذ أ يدإرسال وعرض الخطة السنوية للقسم للس -7

 موافقة ورعاية أ.دج رئيس الجامعة.

  

 ثانياً : إجراء سير العمل بالمؤتمرات العلمية التابعة لقطاع خدمة المجتمع الداخلية والواردة من خارج الكلية :

 

 

  

 الواردة من خارج الكلية                                                           الداخلية                         

  لصحة ا للقسم بمؤتمر مركزوزارة المشاركة الفعالة .  1           راحات الوجه والتجميل .ــــــــــ. المؤتمر الدولي لج 1

 0بنااء على الخطاب الوارد من مدير مركز األبحاث              يتم عمل إجتماع لتحديد عنوان المؤتمر وتاريخ اإلنعقاد-

 0ومكان اإلنعقاد  

 المشاركة في مؤتمر جمعية زراعة األسنان - 2                تحديد القاعة التي سيعقد بها.تحديد ميزانية للمؤتمر  -

 بناء علي الخطابات الواردة من الجامعة والكليات     _ 3                            0المؤتمر المنعقد فيها أليام لوقيمة التكلفة  

  0األخري يتم عمل خطابات لألقسام إلعالمهم بها                 عمل خطاب موقع من سكرتير عام المؤتمر بجميع   -

ت                       راتمنشر التوصيات الورادة إلينا من المؤ -4       0لإلعتماد والموافقة د  العميد  0أ التفاصيل وعرضه على

 0المنتهية بالجامعات                             0اإلشتراك وطبع إيصاالت للتحصيل  ةتحديد قيم -

                     0والطبوعات 0عمل و توزيع الملصقات واإلعالنات الخاصة بالمؤتمر -

 ..المؤتمر  ي ف سالت للجهات التي يمكنهااإلشتراكإعداد المخاطبات والمرا

 –شنط  –شراء جميع إحتياجات المؤتمر من )دروع  -

 طباعة كتيب المؤتمر –ملفات  –تأجير قاعات  –أقالم  

                                                                                       حجز المشاركين للشركات في المعرض وحجز -

 ات الواردة للمؤتمراتصيتواإلعالن عن أهم ال -

                          بجميع جهات وعيادات أطباء األسنان والجراحة .

 إنعقاده على شبكة اإلنترنت . نشر موضوعات المؤتمر وتاريخ -

 تنسيق دور لكل فرد من أفراد فريق العمل سواء  -

 . واإلستقباالت أثناء اإلعداد للمؤتمر أو أثناء فعاليات المؤتمر

 للسادة الحضور بالمؤتمر.

 بوسائل اإلعالمالمؤتمر  وتوصيات نشر أهداف -

 والمسموعة ( )المقروءة والمرئية

 

 

 

 : القيام باإلجراءات التنفيذية للندوات  الثاث

 تالندوا                                                                   

 

 



 دينية                  إرشادية                                                   علمية                     

  0 وتجميع محتوي الندوة  تحديد عنوان الندوة وموضوعها - 

  0تجميع الخطط االمقترحة للندوات التي سيتم عقدها خالل العام الدراسي - 

 سادة المرشحين في محاور الندوة.الء مخاطبة رؤساء األقسام العلمية لإلستدالل علي أسما -

 مخاطبة السادة أعضاء هيئة التدريس لتحديد رؤس الموضوعات لكل متحدث بالندوة.- 

 تحديد الميعاد المناسب لتنفيذ الندوة. - 

 تحديد مكان إنعقاد الندوة   -

 بداية االنعقاد ونهايته. تمي وضع جدول زمني للندوة ولكل محاضر داخل الندوة وعناوين المحاضرات التي ستلقي حتي-

 مخاطبة شركات األدوية أو شركات مستلزمات أدوات طب األسنان للمشاركة في رعاية الندوة. -

عمل اإلعالنات الحائطية والتي تضم دعوة للسادة أعضاء هيئة التدريس و األطباء والطالب لحضور الندوة وعنوان الندوة  -

 ك إسم الشركة الراعية للندوة إن توافرت.ذلوكدة المتحدثين بالندوة.اوأسماء الس

 بالكلية عمل دعوات لجميع رؤساء األقسام العلمية  -   

 جميع الجهات والكليات والتخصصات  المعنية بموضوع  الندوة  ودعــوة  مخاطبة -

 مخاطبة نقابة أطباء األسنان باإلسكندرية سواء بالبريد أو بالفاكس أو الهاتف. -

هادات التقدير التي تقدم من الكلية تكريماً للسادة األساتذة المتحدثين بالندوة تقديراً تحضير وعمل الدروع أو ش -

 لمجهوداتهم.

 إعداد إستمارة لتسجيل بيانات السادة األطباء الحضور لمليء بياناتها قبل حضور الندوة. -

بالحضور في محاور وتنظيم وطريقة العرض والمحاضر  إعداد وتوزيع إستبيان إلستطالع أراء األطباء المشاركين -

 والندوة المنعقدة ككل.

تجميع محتوي الندوة والمحاضرات من أهداف عامة ومتخصصة من السادة األساتذة المتحدثين وذلك لتوزيعها علي  -

 -مهورية والمساءالمشاركين بالحضور و إرسال ملخص منها للصحافة المحلية بكل من جريدة األخبار واألهرام والج

 أخر ساعة.

تجميع أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة من السادة األساتذة المتحدثين والتصديق عليها من خالل أ.دج وكيل  -

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك السيد أ.دج عميد الكلية ثم إرسال نسخة منها إلي وسائل اإلعالم 

 المقروءة والمرئية.

بعد الحصول علي إستمارة األستبيان الذي تم مأله من قبل السادة الحاضرين للندوة يتم عمل تفريغ وتحليل ألرائهم  -

 ومقترحاتهم من ناحية أوجه نقاط القوة ونقاط الضعف وذلك لمحاولة تحسين مستوي أداء القسم وتطويره.

 عمل تقرير نهائي عن الندوة يشمل التقرير.  -

أسماء السادة  –الجهات المشتركة  –تاريخ األنعقاد  –األهداف التخصصية  –األهداف العامة  -عنوان الندوة :

 الشركات الراعية ثم التوصيات. –المتحدثين 

 ورش العمل -ابعاً :ر

 كيفية تنظيم ورشة العمل              

 يتم تنفيذ ورش العمل وفقاً إلتجاهين. -1

 مية حديثة في تخصص معين من طب األسنان.عرض أحد الشركات لعمل وتدعيم جزئية عل -أ

 موضوع مقترح من مجلس القسم . -ب

 يتم أوالً وضع تكلفة ورشة العمل لكل طالب. -ت

 يتم مخاطبة جميع المناطق الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتأمين الصحي بموضوع ورش العمل. -

توضيح جزئي الورشة  –دد األيام المقترحة لتنفيذها وضع اإلعالنات الحائطية والتي تحوي موضوع ورش العمل وع -

 عملي (  –) نظري 

 أقصي عدد لحضور ورشة العمل. –قيمة اإلشتراك للطبيب المشارك بالحضور 

 يتم شراء األدوات المستخدمة أو يتم تحضير األجهزة التي يستخدمها المشتركون لتنفيذ الجزء العملي. -

 تجهيز المدرج لعرض الجزء النظري. –زء العملي به تجهيز المعمل الذي سيتم تنفيذ الج -

 طبع وتحضير شهادات بأسماء الحضور وإعتمادها من السيد أ.دج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -

 عمل إستمارة يتم ملئها بمعرفة الطبيب ثم يتم الدفع بها إلي قسم الخزينة لتحصيل قيمة اإلشتراك . -

 يتم تنفيذ الورشة نظرياً وعملياً. عند تجميع العدد -

 تجميع المحتوي للورشة وإرسالها للصحافة. -

      0إبالغ وسائل اإلعالم ) المرئية والمقروءة والمسموعة (  -



            

 

 بالكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة خامساً : المشروعات البحثية التطبيقية

 

المهم بالخطابات الواردة إلينا من الهيئات العلمية المختلفة والتي تشمل عرض يتم مخاطبة األقسام العلمية وإع -1

اتفاقيات تعاون وبروتوكول تعاون بين الكلية والهيئات العالمية سواء من السويد أو منظمة الصحة العالمية أو شراكة 

 أمريكية مصرية.

لمختصة عن طريق السيد أ.دج وكيل الكلية لشئون تجميع ردود األقسام إن وجدت وإرسالها إلي الجامعة أو الهيئات ا -2

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استالم الخطابات الواردة من السيد األستاذ الدكتور ج نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -3

شروعات البحثية المنعقدة بالكلية والمحولة للقسم من السيد أ.دج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن الم

 مها منير. –محمد محمد فتي  –والتي يقوم بها كل من أ.دج من كمال مرعي 

مخاطبة السادة الباحثين الرئيسيين لكل مشروع بما يرد إلينا من أ.دج نائب رئيس الجامعة بما يخص المشروعات  -4

 البحثية التطبيقية.

لمجتمع وتنمية البيئة ألخذ الموافقة ثم عرضها علي أعضاء عرض موضوعات المشروعات علي لجنة خدمة ا -5

 مجلس الكلية للبت واالعتماد.

إعالم الباحث الرئيس بقرار مجلس الكلية وكذلك إرفاق صور من هذه القرارات بالتقارير الدورية إلرسالها إلدارة  -6

 عن طريق القسم والجامعة. الجامعة وهكذا يتم تبادل الخطابات والتقارير الدورية بين اإلدارة بالكلية

إرفاق تقرير رقم واحد لبدأ العمل في المشروع والهدف منه واألجهزة المستخدمة والندوات والمؤتمرات التي ستعقد  -7

 من خالل تنفيذه للسادة الباحثين وذلك لرئيس الفريق البحثي ثم إرسال التقرير بعد مأله للجامعة مع خطاب.

ي مشروع منتهي لمناقشة التقرير الفني النهائي ألي مشروع من خالل لجنة تحضير وعمل المذكرة الخاصة بأ -8

خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم عرضه علي مجلس الكلية مرة أخري لمناقشته واعتماده ثم إرساله مرفق بالبرتوكول 

من مجلس خدمة المجتمع ( إلي السيد أ.دج نائب رئيس الجامعة لعرضه واعتماده  3النهائي للمشروع وكذا تقرير رقم ) 

 بالجامعة.

 وهكذا يستمر العمل إعالم الباحث الرئيس بالردود الوارده من إدارة الجامعة بشأن قبول واعتماد المشروع -9

 

 

 

 اإلشتراك في وضع وتنفيذ جدول أعمال لجنة خدمة المجتمع التي تعقد دوريسادساً : 

 

 الجامعي     قوم القسم بتنفيذها علي مدار العام وضع رؤوس موضوعات الندوات وورش العمل التي سوف ي -

 يتم تحديد مواعيد إنعقاد الندوات وورش العمل وأسماء السادة المتحدثين فيها. -

  يتم تجميع رؤوس المشروعات التي تعرض بلجنة خدمة المجتمع ألخذ الموافقة والتصديق عليها. -

يل الكلية لشئون خدمة المجتمع لمناقشة ما بها وعرضه علي أعضاء عرض الخطابات التي تحول للقسم من السيد أ.دج وك -

 اللجنة للبت وإبداء الرأي.

 

 

 

 سابعاً : نشر نشاط خدمة المجتمع

 

كتابة الخطابات والمراسالت التي تحوي معلومات عن المحتوي التفصيلي للندوة أو ورشة العمل أو أي نشاط يقوم به  -

أ.دج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، السيدة أ.دج عميد الكلية  القسم ثم يعرض علي كالً من السيد

 .لالعتماد

به  لالحتفاظوالتليفزيون  اإلذاعةمخاطبة أجهزة اإلعالم لنشر نشاط القسم مرئياً وسمعياً ومحاولة تسجيل كل ما تبثه  -

 بالقسم.

 .ما يستجد من أعمال أخري للقسم



 باب رعاية الش -6
 خطوات سير العمل لقسم رعاية الشباب

 خطوات سير أعمال أنتخابات اتحاد الطالب على مستوى الكلية

 0يقوم قسم رعاية الشباب باألشراف الكامل على عملية أنتخابات إتحاد الطالب بالكلية  -

 0تقوم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بأرسال المواعيد الخاصة باألنتخابات  -

 ذكرة للموافقة على اللجان الخاصة باألنتخابات :ـأعداد م  أوال:

لجنة أنتخابات األمين واألمين  –لجنة فرز األصواتت لجميع الفرق  -لجنة فحص الطعون –لجنة فحص الطلبات  -لجنة أستالم الطلبات 

  .لجنة أنتخابات األمين واألمين المساعد إلتحاد الطالب -المساعد لكل لجنة 

 ن شروط الترشيح ألنتخابات إتحاد الطالب ووضعها فى أماكن بارزة بالكلية األعالن ع  ثانيا:ـ

 0ألول توزيع طلبات الترشيح على الطالب الراغبين فى الترشيح ألنتخابات إتحا د الطالب مما تتوافر فيهم الشروط فى اليوم ا  ثالثا:ـ

 0ة على الطلبات التى تتوافر فيها الشروط يتم عرض طلبات الترشيح على لجنة فحص الطلبات ويتم الموافق رابعا:ـ

 0 هم الشروط وموافقة لجنة فحص الطلباتـ يتم األعالن عن إسماء الطالب الذين تتوافر فيخامسا:

يتم قبول الطعون من الطالب ويتم عرضها على الجنه المشكله للطعون من اعضاء التدريس وبعد التاكد يتم اعالن االسماء   سادسا

 0نتخاباتالنهائيه لال

 0فى حاله تساوى االعداد المطلوبه لالنتخابات يتم فوزهم بالتذكيه  -: سابعا

 0يقوم الطالب بانتخاب االمين واالمين المساعد لكل لجنه   -: ثامنا 

 يقوم االمين واالمين المساعد لكل لجنه بانتخاب االمين واالمين المساعد التحاد الطالب. -:تاسعا    

 وافرها للترشيح لعضويه لجان مجلس االتحاد الشروط الواجب ت

 ـ ان يكون الطالب مصرى الجنسيه .1

 ـ ان يكون الطالب متصفا بالخلق القويم والسمعه الحسنه.2

 ـ ان يكون الطالب مسددا للمصروفات .3

 ـ ان يكون الطالب نظاميا ومستجد فى فرقته غير باقى لألعاده .4

 والمتميزفى مجال عمل اللجنة التى يرشح نفسه فيها . أن يكون من ذوى النشاط الملحوظ -5

 أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو وقعت عليه عقوبات تأديبية . -6

 خطوات سير أعمال اللجنة اإلجتماعية والرحالت

 0عى بقسم رعاية الشبابسير أعمال اللجنة اإلجتماعية والرحالت إخصائى إجتما  يقوم باألشراف على أعداد وتجهيز خط -

 تقوم اللجنة بأعداد األعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة لها وأعالنها فى أماكن بارزة    أوال:ـ

 0بالكلية وذلك لحث الطالب على المشاركة فى النشاط  

 المشاركة فى أستقبال الطالب الجدد وتهنئة جميع الطالب بالمشاركة مع جميع اللجان   ـ ثانيا :

 0المختلفة            

 إسماء الطالب راغبى األشتراك فىيقوم اإلخصائى اإلجتماعى ) المشرف ( بتسجيل  ثالثا :ـ

 –الطالب المثالى  –المسابقات المختلفة أو األنشطة التى تعدها اللجنة ) الشطرنج          

 0وطويلة (رحالت قصيرة  –يم اإلحتفال بيوم اليت –مهرجان التبرع بالدم  –والطالبة المثالية          

 حيث يتم تنفيذ هذه األنشطة المختلفة على النحو التالى :ـ -

  0أعداد مذكرة بالموافقة على المسابقة  -

 0األعالن عن المسابقة مع تحديد  موعدها  -

 0تحديد مكان المسابقة أو النشاط  -

 0أو النشاط المسابقة تحديد الميزانية الخاصة ب -

 0أو النشاط  ةتخدمة  فى المسابقتحديد األدوات المس -

 0تحديد الجوائز الخاصة بالفائزين فى المسابقات  -

 0تسجيل الطالب الراغبين المشاركة فى النشاط أو المسابقة  -

 0تحصيل قيمة األشتراك فى النشاط وتوريدها للبنك لحين تنفيذ النشاط مثال ) األشتراك فى رحلة قصيرة أو طويلة (  -

 0المسابقة وتحديد الفائزين بها م ييتحديد لجنة لتق -

 0يتم األعالن عن إسماء الفائزين فى المسابقة أو النشاط فى مكان بارز بالكلية  -

 0أعداد تقرير شامل عن المسابقة أو النشاط  -

البحث  مسابقات –مسابقة الشطرنج تقوم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بتنظيم مسابقات على مستوى طالب الجامعة فى  ـ رابعا :

األشتراك فى معسكر  –األشتراك فى معسكر إعداد القادة بحلوان  –مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية  الرحالت  –اإلجتماعى 

 لمشاركة فى الزيارات الخاصة باجوش الصيفى 

 اللجنة ( يقوم اإلخصائى اإلجتماعى بالتنفيذ على )

 النحو التالى :ـ



 0ة النشاط اإلجتماعى بالجامعة بموضوع المسابقة أو النشاط وموعدها والشروط الخاصة بها يتم أرسال خطاب من إدار -

م ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتكليف المشرف سالق يتم الموافقة على المشاركة فى المسابقة بتوقيع السيدة ج رئيس -

 0بالمشاركة 

 0بالكلية يتم األعالن عن المسابقة أو النشاط فى مكان بارز  -

 0يتم تسجيل الطالب المشاركين فى المسابقة أو النشاط مع تنفيذ الشروط بها مع تحرير إستمارة خاصة بهذا النشاط  -

 0يتم أرسال كشف واألستمارات الخاصة بالمسابقة أو النشاط إلى إدارة النشاط اإلجتماعى بالجامعة  -

 خطوات سير أعمال اللجنة ا لرياضيـــة

جامعة اإلسكندرية لبرنامج متكامل لألنشطة أو المسابقات الرياضية  ب تاد من تنظيم اإلدارة العامة لرعاية الشباوفقا لما هو مع -

 0على مستوى الجامعة لتحقيق األخاء واألرتباط بين طالب الجامعة المتميزين رياضيا 

نشطة بأختيار أفضل العناصر الموجودة بالكلية تقوم اللجنة الرياضية بكلية طب األسنان باألستعداد الجيد للمشاركة فى هذه األ -

 0لتحقيق البطوالت والتمثيل المشرف للكلية وذلك عن طريق عدة محاور أساسية يتم التحرك من خاللها لتحقيق األهداف المرجوه

 ب بطالب الفرقة األولى ودعوتهم للمشاركة فى األنشطة الرياضية ييتم عمل إعالنات ترح -1

ية للطالب الراغبين فى تسجيل إسماؤهم لألشتراك فى األنشطة ويتم تحديد موعد لعمل إختبارات أولية للطالب ويتم يتم عمل مقابلة أول -2

عتبر أولى وابرز معوقات تنفيذ النشاط الرياضى بشكل ترية التى دتحديد الموعد وفقا لحجز المالعب الرياضية المتوفرة بجامعة اإلسكن

 0عمق وأوسع  أ

 وتحديد أفضل العناصر التى تستطيع مشاركة الطالب السابقين الذين تم تحديد هم من السنوات السابقة  يتم عمل اختبارات -3

يتم اختيار عناصر األلعاب الفردية وفقا للخبرات السابقة حيث تشترط بعض األلعاب من وجود خبرات سابقة أو الحصول على درجة  -4

 0التالية التى تشترط مستوى معين لقبول أشتراك الطالب  معينة لألشتراك فى المسابقات الرسمية مثل األلعاب

سماء الفرق الرياضية كل فريق على حده ويتم عمل ملف لكل فريق فى السجل يشمل على أسماء أيتم عمل سجل يتم تسجيل فيه  -5

 0الطالب وأرقام تليفوناتهم والدفعات الذين يدرسون بها وكل بيانات خاصة بالطلبة المشاركين 

إلدارة العامة لرعاية الشباب اجتماع أسبوعى لمشرفى رعاية الشباب بالكليات لتحديد مواعيد وأماكن تنفيذ األنشطة الرياضية تنظيم ا -6

 0على مستوى الجامعة فى خالل العام الدراسى 

 0ووفقا للجداول الموضوعة يتم تبليغ الطالب بالمواعيد واألماكن المحددة  -7

اعيد البطوالت مع مواعيد المحاضرات العلمية لتحقيق التوافق للطالب بين مواعيد األنشطة ثم يقوم مشرفى اللجنة بتنسيق مو -8

 0والدراسة العملية لتجنب حدوث تعارض بقدر األمكان 

 ولكن –تقوم اللجنة الرياضية بتوفير المالبس الرياضية بقدر األمكان للفرق الجماعية لتوحيد الزى وتوفير الشكل األمثل لطالب الكلية  -9

 0هذا ال يتم بشكل لكل فرق الكلية لعدم وجود الميزانية المناسبة لتوفير جميع المهمات الرياضية الالزمة لجميع الفرق 

بعد األنتهاء من مباريات ومسابقات دورى الجامعة يقوم اتحاد طالب الكلية بتنظيم دورات تنشيطية فى األلعاب الجماعية الستغالل   -10

 0قديم هدية للفائزين من ميزانية اتحاد الطالب أوقات فراغ الطلبة ويتم ت

تقوم بعض الكليات واتحاد طالب الجامعة بتنظيم دورات ومسابقات فى األلعاب المختلفة على مدار العام الدراسى ويقوم المشرف  -11

نه من الممكن أن يكون الرياضى بناءا على جواب الدعوة الموجه للكلية بعمل اعالنات لدعوة الطالب الراغبين فى المشاركة حيث أ

 0هناك مسابقات غير موجودة فى مسابقات الجامعات مثل مسابقة مصارعة الزراعين ، اللياقة البدنية  

يقوم المشرف الرياضى بعمل أعالنات تهنئة موقع من رئيس القسم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعميد الكلية للطالب  -12

اسى يقوم قسم رعاية الشباب بعمل حفل ختام النشاط ويتم دعوة إدارة الكلية للمشاركة فى تكريم الطالب الفائزوين وفى نهاية العام الدر

 0المتميزين والحاصلين على مراكز متقدمة وتقديم هدايا للطال ب 

 خطوات سير العمل لصندوق التكافل االجتماعى

مين او رعايه اجتماعيه والعمل أماعى للطالب بصوره المختلفه من تيهدف صندوق التكافل االجتماعى للطالب الى تحقيق الضمان االجت

 على حل المشاكل التى تواجه الطالب  والمساهمه فى تنفيذ الخدمات الطالبيه .

 -يشكل مجلس اداره الصندوق على النحو التالى : * 

 رئيسا           وكيل الكليه لشؤن التعليم والطالب                         -1

 نين من اعضاء هيئه التدريس يختارهما مجلس الكليه سنويااث -2

 رئيس قسم رعايه الشباب                                                امينا للصندوق -3

 عضوا              الطالب امين مجلس اتحاد طالب الكليه     -4

 

االجتماعيه لطالب الكليه الذين تنطبق عليهم الشروط المنظمه ويقدم صندوق التكافل لطالب الكليه العديد من الخدمات والمساعدات 

 للصندوق .

 -: التى يقدمها هى والخدمات 

 0سداد الرسوم المدرسيه -1

 0تقديم اعانات نقديه -2

 0دعم قيمه نظاره طبيه  -3

 0اعانه كوارث -4



 0كتب دراسيه ومالبس وادوات -5

 -:جتماعيةلحصول على المساعدات اإلل سير العمل إجراءات

 -: هىوشروط الحصول عليها  0يتم األعالن عن الخدمات والمساعدات األجتماعية التى يقدمها الصندوق  أوالً :

 أن يكون الطالب نظامياً بالدراسة ومستجد فى فرقته . •

 أن يكون الطالب أو الطالبة مصرى الجنسية . •

 برعاية الصندوق . أال يكون صدرت ضده قرارات جامعية تأديبية تتعارض مع تمتعه •

 أال يزيد متوسط نصيب دخل الفرد فى أسرة الطالب شهرياً عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الصندوق . •

 إحضار ما يثبت دخل األسرة . •

 بحث إجتماعى من الوحدة األجتماعية التابع لها السكن . •

 حيازة زراعية للطالب القانطين بمناطق ريفية . •

ب مختومة من شئون الطلبة ألثبات بأن الطالب مستجد فى فرقته ويحررها األخصائى إستمارة من رعاية الشبا  •

 األجتماعى بقسم رعاية الشباب .

والنقدية ة والمساعدات العينية سريحدد موعد لعقد جلسة صندوق التكافل األجتماعى وذلك لمناقشة كيفية تحديد دخل الفرد داخل األ ثانياً :

 ب المستحقين للمساعدة .والموافقة على قبول الطال

 ف المساعدات للطالب المستحقين للمساعدة حسب شروط الصندوق وذلك عن طريق التوقيع فى كشوف خاصة بذلك .صريتم  ثالثاً:

 .                         مجلس إدارة الصندوق من رئيسمد كشوف الصرف والتوزيع تعت رابعاً :

به لوالد أو والده الطالب يقوم الطالب بتقديم طلب للحصول على أعانه كوارث مع مايثبت حاله فى حاله حدوث حاله وفاه بالنس  خامسا 

وبعد بحث الحاله يتم صرف أعانه ماليه حسب الئحه الصندوق فى خالل ثالثه أشهر من تاريخ الوفاه وذلك من صندوق التكافل  الوفاه

 األجتماعى بالجامعه.

 0الى من البحث والدراسة واألمانة لرعاية الشباب إخصائيين أجتماعيين على مستوى عالمقدمة يقوم ببحث الحاالت       

 

 -لجنة الجوالة والخدمة العامة :اجراءات سير العمل  

o : المحاور األساسية 

 

 المسابقات الدورية . –مشاريع الجوالة  -1

 تفعيل دور الجوالة فى الحياة الطالبية والخدمة العامة مسابقات كشفية . -2

 اعدة الطالب فى حل مشاكلهم .مس -3

 مشاريع تجميل الكلية ) لوحات إرشادية ( أماكن جلوس الطالب أثناء وقت الراحة . -4

  -تفاصيل :

 بوابهطالب الجدد عن طريق إعداد أستمارة تعارف للجوالين والجواالت الجدد وإعداد أستقبال الفرقة األولى والمعسكر •

سى للكلية ويتم تصنيعها من الخشب والقماش وبعض األدوات الخاصة بالجوالة يتم أستقبال يتم وضعها أمام المدخل الرئي

المحالت التجارية المتخصصة ويتم إعدادها عن طريق الطالب الجواليين والجواالت من شراء تلك األدوات 

سبوعى لعشيرة المتخصصين فى البناء لكى تكون البوابة مكان لتجميع عشيرة الجوالة بالكلية وحضور األجتماع األ

 الجوالة بالكلية .

. وأيضاً لمعرفة المرضى بأماكن  المحاضراتيتم عمل لوحات إرشادية وتحميلية لمعرفة الطالب الجدد بأماكن ا •

 العيادات الخاصة بهم .

الة يتم عمل معسكرات تدريبية لجوالى وجواالت الكلية فى أيام األجازات الخاصة بالكلية وذلك للتعرف على ماهيه الجو •

 كنشاط مميز وأيضاً لتفعيل دور الطالب داخل وخارج مجتمع الكلية .وكيفية األستفادة منها 

يقوم مشرف اللجنة بحضور األجتماعات الخاصة باللجنة والتى تؤدى بدورها إلى معرفة الجديد فى النشاط وكذلك  •

 0شفية وكذلك تسجيل عشائر الجوالة معرفة مواعيد الدورات الك

والطالبات بحضور األجتماعات الخاصة بقائدى العشائر والجواالت فى أماكن اإلدارة العامة لرعاية الشباب  يقوم الطلبة •

 أو مركز المرشدات بالعطارين أو جمعية الكشافة البحرية بالحجارى باألسكندرية .

ية بالنسبة لباقى الكليات يقوم الطلبة والطالبات بحضور األجتماعات وأيام الخميس والجمع التدريبية حسب ترتيب الكل •

 بمبنى الكشافة البحرية بالحجارى باألسكندرية .لعشائر الجوالة بالجامعة 

 –العامة ) مسرح الجامعة ( جواالت ( بمبنى اإلدارة  –لعشائر الجوالة ) جواليين  التصقيفيةلدورات  ا يحضر الطلبة •

 مبنى جمعية الكشافة البحرية بالحجارى .

 البات فى معسكر إعداد القادة لعشائر الجوالة بالجامعة .يشارك الطلبة والط •

طريق موافقة الكلية على الطلبة الذى يتم قيدهم بعشيرة  عناألخصائى بتسجيل عشائر الجوالة )للجواليين (  يقو م •

مة لرعاية اإلدارة العاجمعية الكشافة البحرية بالحجارى ثم ختم الكلية ثم موافقة  من الجوالة ويتم سحب األستمارات

 الشباب ثم يتم قيد الجواليين بجمعية الكشافة البحرية بالحجارى .



يقوم األخصائى بتسجيل عشائر الجوالة ) للجواالت ( عن طريق موافقة الكلية على الطالبات الذى يتم قيدهم بعشيرة  •

ة اإلدارة العامة لرعاية الشباب ويتم سحب األستمارات من جمعية المرشدات بالعطارين ثم ختم الكلية ثم موافق التالجوا

 الجواالت بجمعية المرشدات بالعطارين.تسجيل ثم يتم 

( الثالث جرعات عن طريق التنسيق مع وزارة Bيقوم األخصائى للجنة الجوالة بتنظيم حمالت التطعيم ضد فيروس ) •

 لمية (.الصحة والكلية بحجرة األتحاد على ثالث فترات بما يناسب مع الناحية الطبية ) الع

لجنة الجوالة حمالت التبرع بالدم بالمشاركة مع اللجنة األجتماعية عن طريق التنسيق مع مركز بنك للينظم األخصائى •

 الدم بالشاطبى مرة نصف السنة األول للعام الجامعة ومرة أخرى نصف السنة الثانى .

د إليه من رعاية الشباب وتبليغ الطالب بالميعاد يقوم األخصائى باألعالن عن حملة التبرع بالدم بناء على الخطاب الوار •

 ثم يقوم الطالب بالذهاب الى رعايه الشباب بالجامعه حسب الميعاد المحدد .

 خطوات سير العمل للجنه الثقافيه

 0سم بتوزيع العمل على مشرفى اللجان قرئيس اليقوم  .1

 0للعام الدراسى الجديدالب يقوم االخصائى بالتعاون مع طالب االتحاد بالتجهيز الستقبال الط .2

 0توزعها على طالب الفرق المختلفهلاالخصائى االجتماعى بطبع الجداول الدراسيه  يقوم .3

 0يقوم االخصائى بعمل لوحات ارشاديه للتعرف على اماكن المدرجات واالقسام المختلفه .4

 0يقوم طالب االتحاد باعدادمكتب استعالم الستقبال طالب الفرقه االولى .5

 وزجل  -الخاصه بالنشاط فى المجالت المختلفه من شعر خصائى بعمل االعالناتاال يقوم .6

 اصدارات ادبيه ودورى المعلوماتو -وصحف حائط  -وادبيه  -وابحاث علميه   -ومقال

 0يسجل الطالب اسمائهم لدى االخصائى لتكوين فريق الثقافى بالكلية           

 ثقافى كال فى   باختيار افضل الطالب وتكوين فريقلثقافية ايقوم االخصائى ومستشار اللجنه . 7    

    0مجاله          

   0الجديد  للعام الدراسىللنشاط الثقافى بالتنسيق بينهم ووضع الخطه  الثقافية ومستشار اللجنة  يقوم االخصائى مع امين اللجنه.  8   

المقامه                                            ارسال خطابات تفيد بمواعيد المسابقات تقوم االداره العامه لرعايه الشباب واتحاد الطالب ب.   9

 واماكن اقامتها. على مستوى الجامعه

 0المسابقات على مستوى الكلية والجامعة  يقوم اإلخصائى باألعالن عن النشاط واألتصال بطالب الفريق الثقافى لألشتراك فى   -10

وأرسالها لإلدارة العامة للنشاط الثقافى أو أتحاد طالب  وملء أستمارة أشتراك لكل طالب بتجميع األعمال الثقافية قوم األخصائى. ي  11

 الجامعة فى الموعد المحدد للمسابقة .

ة على مستوى الجامعة مثل . يقوم المشرف بحضور األجتماع األسبوعى باإلدارة العامة للنشاط الثقافى للتعرف على المسابقات الثقافي  12

 مسابقات أدبية على مستوى الجامعات ( . –) مسابقة لقاء شباب الجامعات 

 . يقوم األخصائى بالتنسيق مع الطالب على إقامة مهرجان ثقافى بالكلية على مستوى الجامعة  13

 ( صحف حائط  –دورى معلومات   -مقال –زجل  -مجاالت التسابق بين الكليات ) شعرتحديد 

 يقوم األخصائى بالتنسيق مع مستشار اللجنة الثقافية والطالب بتحديد موعد المهرجان وهيئة التحكيم لألعمال الثقافية . -

 أدوات كتابية ( . –هدية تذكارية لهيئة التحكيم  –تحديد ميزانية المهرجان من شراء جوائز للطالب ) مشروب 

 جان الثقافى .يقوم األخصائى بعمل مذكرة صرف على المهر - 

 0زة إقامة المهرجان وأستقبال الكليات وهيئة التحكيم وتوزيع الجوائز على الطالب الفائ -

 -. األشتراك فى المهرجانات الثقافية على مستوى الجامعة :  14

 طار الطالب بموعد المهرجان .إخ* 

 * تقوم بعض الكليات بتنظيم مسابقات ثقافية على مستوى كليات الجامعة .

 * تجميع األعمال الثقافية وأرسالها للكلية المنظمة للمهرجان .

 * يقوم األخصائى بتجميع الطالب والتوجه مع الطالب للمهرجان .

  0يقوم اإلخصائى بأقامة ندوة ) دينية أدبية ( بالتنسيق مع مستشار اللجنة وطالب اإلتحاد ألقامة الندوة  -15

 0خصائى للصرف منها على أتمام النشاط يتم أستخراج سلفة مؤقتة بأسم اإل -16

 * يقوم اإلخصائى بتسوية السلفة بعد أنتهاءها من النشاط مباشرة بموجب الفواتير المنصرفة       

 للجنة الفنيةخطوات سير العمل 
ية يقوم األخصائى األجتماعى وأمين األتحاد بتصميم أستبيان يوضح فيه ميول الطالب وأتجاهاتهم سواء كانت فن ▪

 ،أجتماعية،رياضية،أسر .

 يقوم األخصائى بفرز األستبيان وتجميع أسماء الطالب وميولهم الفنية . ▪

األشتراك فى جميع مسابقات الجامعة فى النصف األول من العام الدراسى لكل من األعمال التالية ) الرسم ، النحت ، التصوير،  ▪

 المسرح (.

بعمل مذكرة للعرض على األستاذ ى وبناءاً على ذلك يقوم األخصائىمثيل المسرحاألخصائى األجتماعى بتشكيل فريق للت يقوم ▪

الدكتور مستشار عام األتحاد وموافقة رئيس القسم ومستشار اللجنة على إقامة العمل المسرحى وبناءاً على الموافقة يقوم 

ى وقبل بدء البروفات يتم أوالً أختيار نص األخصائى األجتماعى المسئول بمتابعة بروفات الطالب المشاركين فى العمل المسرح



مسرحى يتم أخذ الموافقة عليه من قبل مكتب رعاية الشباب ومن قبل الطالب وبناءاً على الالئحة الخاصة بالتمثيل المسرحى 

 بروفات بداية من العام الدراسى وحتى عرضها فى نصف شهر مارس .ال نوكمستوى الجامعة وتعلى 

 مذكرة للموافقة على ميزانية العمل المسرحى بعد تحديد التكاليف الخاصة بالعمل المسرحى .يبدأ األخصائى بعمل  ▪

 يقوم طالب األتحاد بالكلية باألشتراك مع األخصائى والمخرج لشراء كل ما يلزم العمل . ▪

ثم يقوم الطالب بملئ  يقوم األخصائى األجتماعى بتوزيع أستمارات المشاركة المشاركة فى مسابقة الجامعة للفنون المسرحية ▪

األستمارات وختمها من شئون الطلبة ألثبات أنه طالب مقيد بالكلية ومرفق معه صورة البطاقة الشخصية وصورة من كارنيه 

 الكلية .

يقوم طالب من فريق المسرح بناء على موافقة رئيس القسم واألخصائى بالسفر ألخذ موافقة على النص المسرحى من األجهزة  ▪

 لبة األتحاد لعمل دعوة للحضور .طثم يقوم األخصائى و الرقابية

 ثم يقوم األخصائى بدفع قيمة للتأمين لحجز المسرح المقام عليه هذا العمل . ▪

يقوم األخصائى بعمل إعالن يوضح فيه الميعاد الخاص لعرض هذا النص المسرحى وميعاد بدء العرض وتوزيع الدعوات على  ▪

 لية والسيد األستاذ مستشار عام األتحاد والسادة مستشارين اللجان .....إلخ .كل من السيد األستاذ عميد الك

 ثم يبدأ العمل للتجهيز للعرض الفنى المقام بالكلية . ▪

يقوم األخصائى بتجميع الطالب المشاركين فى اللجنة الفنية ويتم أبالغهم بهذا العمل ثم يتم عمل إعالن لهذا المعرض من قبل  ▪

 جميع األعمال الفنية سواء )أشغال يدوية أو تصوير ، رسم ، نحت ...األخصائى ثم يتم ت

 ن الذى سوف يقام فيه هذا المعرض .يتم أخذ الموافقة من رئيس القسم على هذا العمل ثم يحدد المكا ▪

 ويقوم األخصائى بكتابة مذكرة للعرض على مستشار عام األتحاد ومستشار اللجنة ألخذ الموافقة . ▪

 كيم األعمال وأخذ الموافقة عليها .تحديد لجنة لتح ▪

 تجهيز دعوة للعرض الفنى وتوزيع األعالن النهائى للميعاد المحدد للمعرض . ▪

 يقوم األخصائى وطلبة األتحاد بتجهيز المعرض وتنسيقه وتعليق األعمال الفنية الموجوة . ▪

طريق األخصائى وعمل األعالن بالتهنئة  وفى نهاية عرض المعرض الفنى يتم أخذ النتيجة من لجنة التحكيم وإعالنها عن ▪

 الخاصة للطالب الفائزين .

وفى ختام أعمال اللجنة الفنية يتم التجهيز والتزيين واألعالن عن حفل تنصيب وتكريم الطالب المشاركين فى األنشطة لحصولهم  ▪

 على مراكز فى المسابقات المقامة بالكلية وعلى مستوى الجامعة وختاماً للنشاط .

 ت سير العمل للجنة األسرخطوا

 

 .األعداد ألستقبال الفرقة األولى  -5

 تم التنسيق بين مشرفين اللجان وأعضاء األتحاد ألستقبال طالب الفرقة األولى . •

 تم توزيع العمل بين مشرفى اللجان والطالب . •

 يقوم المسرف بطبع الجداول الدراسية لتوزيعها على جميع الطالب . •

 ت إرشادية للتدليل على أماكن المدرجات والعيادات والسكاشن .يقوم المشرف بعمل لوحا •

  0يقوم المشرف بتوزيع العمل على الطالب وإعداد مكتب أستعالمات  •

 مسابقات الجامعة :ـ

 يد بمواعيد وأماكن األنشطة الطالبية .فتقوم األدارة العامة لرعاية الشباب بإرسال خطابات تـ 2

 الميعاد . و د بنوعيه النشاطبعد أن يتلقى المشرف خطاب يفي •

 يقوم المشرف باألعالن عن النشاط . •

قصة قصيرة  أو ملصقات فنية أو أبحاث أجتماعية أو  -زجل –المقدمة من الطالب سواء ثقافية ) شعر  األعماليتم تجميع  •

 . ( سياحية

 طالب المشاركين فى البطوالت الرياضية .يتم تجميع الطالب المشاركين فى مسابقة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وال •

 يتم إخطار الطالب بالمواعيد المحددة . •

 أتحاد طالب الجامعة لألشراف على الطالب أثناء ممارسة النشاط .أو يقوم المشرف بالتوجه مع الطالب إلى ستاد الجامعة  •

 -: تسجيل األسر بالكلية  -3

من كل عام 12ج31إلى  11ج15                           األسر فى الفترة من  ليقوم المشرف بعمل إعالنات عن ميعاد بدء تسجي   •

. 

 طالب وطالبة . 20يقوم األخصائى بتجميع أسماء الطالب الخاصة بكل أسرة بحيث ال يقل العدد عن  •

 .يقوم الطالب أعضاء األسرة بأختيار رائد لألسرة من أعضاء هيئة التدريس  •

 ريدها لصالح أتحاد طالب الكلية .وتوراكات لتسجيل األسرة يقوم األخصائى بجمع األشت •

مين الصندوق وأمناء للجان الثقافية واألجتماعية والرحالت وختيار مقرر األسرة ألتقوم األسرة بعمل أتنخابات بينهم  •

  0والرياضية 

 بعد أن يقوم األخصائى بتسجيل األسرة توضع خطة لكل أسرة من قبل الطالب .    •



 أجتماعات دورية مع األخصائى وأعضاء األسرة .يتم عمل  •

 .واإلجراءات الالزمة لتنفيذه ات يتقدم طالب األسرة بطلب إلقامة أى مشروع وأخذ الموافق •

 يقوم األخصائى بالتنسيق بين أعضاء األسر لتنفيذ خطة كل أسرة . •

طفال مرضى السرطان وزيارة دار األة تنظم لجنة األسر بالتعاون مع طالب األسر زيارات إلى مستشفى الشاطبى لزيار •

 . و دور المسنيين األيتام 

 المراد أستضافتهاتنظيم ندوات سواء دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو تنمية بشرية يقوم أعضاء األسرة بتحديد الشخصية  •

 وتحديد الموعد المناسب بين الكلية والضيف .

 ال بيوم اليتيم سواء بالكلية أو بالحدائق العامة أو بالدار .يقوم األخصائى بالتعاون مع طالب األسر باألحتف •

 تنظم اللجنة المعارض الفنية بتجميع اللوحات الفنية من الطالب لعرضها بالمعرض . •

 ـإجراءات سير العمل :

 يقوم األخصائى بأخذ الموافقة الالزمة من الجهة المطلوب زيارتها . •

ة عليها من رائد األسرة ثم مستشار اللجنة ثم مستشار األتحاد ) وكيل الكلية يقوم األخصائى بعمل مذكرة وأخذ الموافق •

 لشئون التعليم والطالب ( .

يقوم األخصائى بعمل األعالنات الالزمة ألقامة النشاط ثم تجميع التبرعات العينية من مالبس ولعب أطفال والتوجه إلى  •

 مكان الزيارة .

 ئى للصرف منهاعلى إتمام النشاط للمشروع الذى يحتاج الصرف عليه .يتم أستخراج سلفة مؤقتة بأسم األخصا •

 يقوم األخصائى بتسوية السلفة بعد األتنهاء من النشاط مباشرة بموجب الفواتير المنصرفة . •

 خطوات سير العمل اللجنة العلمية

 0يقوم اإلخصائى بعمل األعالنات  الخاصة بالنشاط فى بداية العام الدراسى  •

 0الطالب بتسجيل إسمائهم لدى اإلخصائى  يقوم  •

 0يقوم اإلخصائى بعمل دورى معلومات  علمية ألختيار أفضل الطالب  •

 0يشترك بالطالب المتميزين منهم فى مسابقات الجامعة فى المهرجانات العلمية والتكنولوجيةعلى مستوى الجامعة  •

 0يقوم اإلخصائى بتنظيم معرض علمى على مستوى طالب الكلية  •

 0يشترك الطالب فى القوافل الطبية  •

 0يقوم اإلخصائى بأختيار أفضل الطالب ألشتراكهم فى الزيارات العلمية على مستوى الجامعة •

                        0يقوم اإلخصائى بعمل مسابقات ثقافية وعلمية على مستوى طالب الكلية  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ون المالية الشئ -7
 بقسم الشئون الماليةالعمل الخاص  اجراءات سير

 لسادة أعضاء هيئة التدريس للشئون المالية  ل  العمل اجراءات سير

 –االساتدة غير المتفرغين  –المتفرغين -االساتدة  –استمارات مرتبات السادة أعضاء هيئه التدريس ) االساتدة مراجعة •

 اطباء االمتياز ( –المعيدين  –المدرسين المساعدين  –المدرسين 

 استمارات التأمين و المعاش و اشعارات البنوك الخاصة بالمرتبات شهرياً. مراجعة •

 مكافآت االمتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عن دور يناير و دور مايو  مراجعة •

 لتدريس فى الكلية استمارات انتدابات التدريس للسادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من خارج الكلية ل مراجعة •



 مكافاه الساعات الزائدة عن النصاب للسادة أعضاء هيئة التدريس  مراجعة استمارات •

 استمارات مناقشات رسائل الماحستير و الدكتوراه  مراجعة •

 استمارات مكافأه تصحيح أوراق االمتحانات الدوار مايو و ابريل و يونيو و سبتمبر و نوفمبر  مراجعة •

 الجلسات الشفوية عن دور مايو استمارات  مراجعة •

 استمارات الترقيات للسادة اعضاء هيئة التدريس  مراجعة •

 إستمارات صندرق التكافل للسادة أعضاء هيئة التدريس  مراجعة •

 استمارات الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس  مراجعة •

 شهرياً  مة المجتمع و لجنة العالقات الثقافية ولجنة خد مجالس االقسام و مجلس الكلية مراجعة •

 استمارات مكافأة الساعات المعتمدة للسادة أغضاء هيئة التدريس  مراجعة •

 البدل النقدى لرصيد االجازات الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس  مراجعة •

 استمارات لتداكر السفر بالطائرة و رسم االشتراك فى المؤتمرات و التأشيرة و التأمين الطبى  مراجعة  •

 استمارات بدل السفر الداخلى و تداكر السفرالخاصة باللجان العلمية  ةمراجع •

  



 لسادة العاملينللشئون المالية ل  العمل اجراءات سير

 و يشمل السادة العاملين من موظفين و فنيين و عمال و حكيمات وطبيب ثالث 

 استمارات مرتبات السادة العاملين  مراجعة •

 استمارات التأمين و المعاش و اشعارات البنوك الخاصة بالمرتبات شهرياً. مراجعة •

 مكافآت االمتحانات الخاصة بالسادة العاملين عن دور يناير و دور مايومراجعة  •

 االجر االضافى للسادة العاملين بالكلية  مراجعة االستمارات •

 و كتاب بدرجة مدير عاممكافاة االشراف للسادة الدرجة االولى و كبير اخصائى  مراجعة •

 استمارات الجلسات الشفوية عن دور مايو مراجعة •

 إستمارات صندرق التكافل للسادة العاملين بالكلية   مراجعة •

 استمارات الجودة للسادة العاملين بالكلية  مراجعة •

 مجلس الكلية شهرياً  مراجعة •

 استمارات مكافأة الساعات المعتمدة للسادة العاملين  مراجعة •

 البدل النقدى لرصيد االجازات الخاص بالسادة العاملين المحالين الى المعاش اجعةمر •

 استمارات بدل السفر الداخلى للعاملين مراجعة  •

 استمارات الخدمة العامة  مراجعة •

  مرتبات العمالة الموسمية مراجعة •

 استمارات صندوق التكافل للسادة العاملين و المعسكر الصيفى مراجعة •

 للسادة الحكيمات شهرياً  %30فأة مكا مراجعة •

للبنود المبلغ  بعضمخاطبة الجامعة بشأن الموافقعة على صرف المبلغ السابقة فى حالة انتهاء السنه المالية و طلب تخصيص  •

 السابقة 

 مراجعة االستمارات الخاصة بالباب الثانى و الحسابات الخاصة  •

 وريدات مراجعة استمارات المشتريات الواردة من ادارة الت •

  

 إجراءات سير العمل الخاص بمصروفات الباب االول

تشمل استالم كشوف الصرف لمرتبات و مكافآت السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية من قسم االستحقاقات و 

ن ينوب عن سيادتهم ثم مراجعاتها بالقسم ثم إعتمادها من السيد االستاذ ج أمين الكلية و االستاذالدكتور ج عميد الكلية أو م

 تصديرها الى الوحدة الحسابية . 

 

 إجراءات سير العمل الخاص بمصروفات الباب الثانى و الحسابات الخاصة 

 مراجعة إستمارات المشتريات الواردة من إدارة  التوريدات .
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 أوالً : تحديد وظائف القسم ومسئولياته 
 إعارات السادة أعضاء هيئة التدريس .1

 األجازات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس . .2

 إجراءات استضافة األساتذة الزائرين  .3



 أعمال المؤتمرات  .4

 أجازات التفرغ العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس .5

 البعثات للمعيدين والمدرسين المساعدين  .6

 مهمات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريسال .7

 الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة  .8

 المؤتمر العلمي السنوي للكلية  .9

 كل ما يرد من قسم العالقات الثقافية بالجامعة  .2

 . لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية 11

 تعرض علي مجلس الكلية  . إعداد المذكرات بالموضوعات التي12

 

 إجراءات سير العمل

 إعارات السادة أعضاء هيئة التدريس

 المستندات المطلوبة لإلعارة     
 العقد المبرم بين عضو هيئة التدريس وجهه العمل )موثق (..1

 موافقة مجلس القسم علي اإلعارة . .1

وموافقة السيد األستاذ الدكتور ج عميد الكلية من العام الثاني إلي  موافقــة مجلس الكلية ) العام األول ومــن الخامس إلي العاشر (  .2

 الرابع حيث أنه مفوض من مجلس الكلية

 ما يفيد سداد التأمينات والمعاش ، وصندوق التكافل االجتماعي بالجامعة .3

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :    
 تدريس الموجودين والغير موجودين بالقسم نموذج بأسماء السادة أعضاء هيئة ال .1

 نموذج استمارة ترشيح اإلعارة . .2

 نموذج بما يفيد بموقفة من األشراف علي الرسائل . .3

 نموذج أخالء الطرف .4

 نموذج قيام وعودة لإلعارة .5

 علي األقسام نموذج توزيع  .6

 

 . األجازات الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس .2

 لإلجازة الخاصةالمستندات المطلوبة     
 الدعوة الموجهة لعضو هيئة التدريس  .1

 موافقة مجلس القسم  .2

 نموذج إجازة خاصة موضح به من سيقوم بعمله  .3

 

 : النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية    

 نموذج إجازة خاصة  .1

 نموذج قيام وعودة لإلجازة .2

 علي األقسامنموذج توزيع  .3

 

 

 اتذة الزائرين إجراءات استضافة األس.3

 المستندات المطلوبة     
 موافقة مجلس القسم علي الدعوة ..1

 السيرة الذاتية  .1

 صورة جواز السفر .2

 

 : النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية    

 نموذج حضور أجني للبالد  .1

 علي األقسامنموذج توزيع  .2



 

 . أعمال المؤتمرات 4

 المستندات المطلوبة     
 موافقة مجلس القسم علي السفر  .1

 الدعوى الموجهة لسيادته من المؤتمر ونشرة المؤتمر ) في حالة حضور المؤتمر ( .2

 

 في حالة الحصول علي مساهمة الجامعة :
 خطاب قبول البحث . .1

 موضحاً بها أسماء أعضاء الهيئة التنظيمية للمؤتمر  Call for papersنشرة المؤتمر  .2

 منظمة ورسم التسجيل .وأسم الهيئة ال    

 ملخص البحث باللغتين العربيـة واإلنجليزية موضحـاً به عنوان البحث إلي جانب   .3

 .          أسمـاء الباحثين والتوقيع علية    

 إقرار مــن المرشح يفيد أن البحث غير مستنبط مـن رسالة الدكتوراه وكذلك   .4

 ملخص      

 واإلنجليزية )  وذلك في حالة ما إذا كان المرشـح  رسالة الدكتوراه باللغتين العربية  .5

 يشغل وظيفة مدرس .(      

 تنازل المشاركين  في البحث إذا لم يكن المرشح هو الباحث األول .  .6

 

 : النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية

 . نموذج إجازة خاصة1

 مساهمة الجامعة (.النموذج الموحد لالشتراك في المؤتمر ) في حالة 2

 . نموذج وزارة التعليم العالي3

 . نموذج استمارات استطالع رأي األمن 4

 .  نموذج تقرير حضور المؤتمر 5

 . نموذج قيام وعودة أجازات خاصة6

 علي األقسام. نموذج توزيع 7

 

 أجازات التفرغ العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس .4

 المستندات المطلوبة     
 ر المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب اإلجازة . بعد إقرا1

 . موافقة مجلس القسم المختص2

 . موافقة مجلس الكلية 3

 

 

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 نموذج قيام وعودة أجازات خاصة.1

  علي األقسامتوزيع  . نموذج2

 

  نالبعثات للمعيدين والمدرسين المساعدي .6

 البعثة الداخلية  -  

 المستندات المطلوبة     
 خطة البحث عربي وإنجليزي معتمدة من جهة اإليفاد . .1

 خطاب حجز مكان أصل وصورة معتمدة  .2

 أو ما يعادلها . ILETSأو  TOEFElشهادة  .3

 خطاب يفيد إجادة المرشح للحاسب اآللي . .4

 ما يفيد أن العضو لم يسبق لي الترشيح علي أي بعثة. .5

 ب يفيد تاريخ موافقة الجامعة والكلية علي التسجيلخطا .6



 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 . نموذج استمارة بيانات اصل وصورة معتمدة 1

 . نموذج خطاب حجز مكان أصل وصورة معتمدة .2

 . نموذج قيام وعودة في حالة السفر للخارج3

 . نموذج توزيع أقسام4

 

 شراف المشترك بعثة األ -

 المستندات المطلوبة     
 . موافقة رئيس الجامعة على إقامة القناة العلمية بين الجامعة المصرية و الجامعة األجنبيـة 1

 موضحا بها المشرف المصري األساسي والمشرف األجنبي واسم الدارس وعنوان البحث. ) من     

 إدارة العالقات الثقافية (     

 اصل + صورة من خطة البحث باللغة العربية واإلنجليزية . 2

 بيان بالجزء الذي سيدرس داخل وخارج الوطن .3

 اصل + صورة من موافقة المشرف األجنبي .4

 خطاب من المشرف المصري األساسي بأنه تم االتفاق بينه وبين المشرف األجنبي على خطه .5

 بي على الخطة .البحث وعنوانها أو توقيع المشرف األجن    

 خطاب المشرف األجنبي موجة إلي المشرف المصري يتضمن الموافقة علي األشراف.6

 خطاب لجنة األشراف موضحاً به أسماء السادة المشرفين ووظائفهم . .7

 تقرير دراسي مـن المشرف المصري يفيد ما أنجزه الطالب من تاريخ التسجيل حتى الترشيح   .8

 يجيد الحاسب اآللي  ما يفيد أن الطالب .9

 خطاب يفيد بتاريخ التعيين في وظيفة مدرس مساعد بالقسم   .10

 تاريخ موافقة مجلس الكلية وتاريخ مجلس الجامعة على تاريخ التسجيل للدكتوراه و أسماء .11

      

 السادة المشرفين      

 رى ..خطاب من الجهة الموفدة أن العضو غير مرشح على أي بعثه أو منحه أخ12

 . .اصل + صورة من شهادة اللغة من البلد الموفد إليها . 13

 .  شهادة البكالوريوس والتقديرات والماجستير أو صورة معتمدة   14

 

 

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 .نموذج استمارة بيانات اصل وصورة معتمدة 1

 دة . . نموذج خطاب حجز مكان أصل وصورة معتم2

 . نموذج استطالع رأي األمن3

 . نموذج قيام وعودة 4

 علي األقسام. نموذج توزيع 5

 

 البعثة الخارجية  -

 المستندات المطلوبة     
 يتم تحديد التخصصات الحديثة والنادرة ويتم أبالغ الجامعة بها   .1

 يتم تحديد التخصص المراد الترشيح علية  .2

 ويتوجه المرشح إلي إدارة البعثات الستكمال األوراق الخاصة به .  يتم اإلعالن عنه في الصحف الرسمية .3

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 . نموذج استطالع رأي األمن 1

 . نموذج قيام وعودة2

 . نموذج أخالء طرف 3

 علي األقسام. نموذج توزيع 4



 

 األجازات الدراسية : -

 المستندات المطلوبة
 الطالب علي منحة من البلد التي يرغب في اإليفاد إليها  يحصل .1

 ما يفيد قبول الطالب للجامعة الموفد اتليها  .2

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 . نموذج استطالع رأي األمن 1

 . نموذج قيام وعودة2

 . نموذج أخالء طرف 3

 علي األقسام . نموذج توزيع4

 

 العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس .  المهمات7

 المطلوبة المستندات

 ( عاماً 50أال يزيد سن األستاذ عن )  .1

 ( عاماً   45أال يزيد سن األستاذ المساعد عن ) .2

 ( سنه 40أال يزيد سن المدرس عن ) .3

 خطاب قبول الجهة الموفد إليها عضو هيئة التدريس  .4

 

 لثقافية :النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات ا
 .استمارة بيانات عضو موفد في مهمة علمية نموذج 1

 .نموذج استطالع رأي األمن 2

 . نموذج قيام وعودة أجازات خاصة 3

 . نموذج توزيع علي األقسام4

  



 . الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة 8

 المستندات المطلوبة
 قسام العلمية .يتم ترشيح المتدربين من األ.1

 .تعد مذكرة بأسماء المرشحين الختيار المرشحين لحضور الدورة التدريبية 2

 .يرسل خطاب للجهة وعند انتهاء الدورة يتم تقديم تقرير يفيد بحضور الدورة 3

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 . نموذج توزيع علي األقسام 1

 

 سنوي للكلية .المؤتمر العلمي ال9

 المستندات المطلوبة
 .  يتم إعداد مذكرة  لعرضها علي مجلس الكلية  لتحديد موعد المؤتمر 1

 . يبلغ بها األقسام لعقد مؤتمر القسم 2

 علي المؤتمر العلمي للكلية  هاعرض مقترحاتتجميع توصيات األقسام ل يتم . 3

 الجامعة . واألقسام العلمية  ها يبلغ بتوصيات المؤتمر العلمي للكلية ب . يحرر محضر4

 

 النماذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :
 . نموذج توزيع علي األقسام 1

 

 .كل ما يرد من قسم العالقات الثقافية بالجامعة 10

 إجراءات سير العمل
 يعرض علي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث للنظر وإبداء الرأي 

 لوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :النماذج المط
 . نموذج توزيع علي األقسام1
 

 . لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية 11

 المستندات المطلوبة
 . يتم إعداد مذكرات بالمواضيع المعروضة علي اللجنة 1

 .  يحرر محضر بالقرارات2

 . يبلغ به األقسام المعنية والشئون المالية 3

 

 اذج المطلوبة والتي لدي قسم العالقات الثقافية :النم
 . نموذج توزيع علي األقسام 1

 

 . إعداد المذكرات بالموضوعات التي تعرض علي مجلس الكلية 12

 المستندات المطلوبة
 يتم إعداد مذكرات بالمواضيع المعروضة علي مجلس الكلية  .1

 

 لبه شئون الط -9
 قسم شئون التعليم والطالب لطالب ل اجراءات سير العمل

  

 . ستخراج قسائم سداد الرسوم والتأميناجراءات سير العمل  ل 
 يقوم الطالب بسحب حافظه لسداد الرسوم الدراسه والتامين  ) اذن توريد( من  -1

 قسم شئون الطالب.      

 . يتجه الطالب الى الخزينه لسداد الرسوم الدراسيه  -2

+  33يتوجه الطالب مره اخرى الى قسم شئون الطالب لتسليم الحوافظ المدفوعه وهى مكونه من )اذن التوريد +  قسيمه سداد -3

 حافظه سداد رسوم دليل الكليه والبطاقه الجامعيه (.



 يقوم الموظف المختص بتسجيل حافظه السداد بالسجل . -4

 

 د ومسك سجل لها .ستخراج شهادات القيالاجراءات سير العمل        
 يقدم الطالب طلب الستخراج شهادات القيد . -1

 يقدم الطالب طابع خدمه تعليميه خاص بالكليه مع الطلب المقدم.  -2

 يتم استخراج شهاده القيد المطلوبه للطالب . -3

   حفظ الطالبات الخاصه بشهادات القيد اواى شهاده اخرى يطلبها الطالب مثل يتم  -4    
 .لتقديرات للسنوات الدراسيه السابقه وشهادات الساعاتشهادات ا       

 

 ستخراج البطاقات الجامعيه ومسك سجل لها .الاجراءات سير العمل           

 يقدم الطالب للموظف صوره شخصيه حديثه وذلك مع الحوافظ الداله على سداد    -1

 الرسوم الدراسيه .        

 م وتاريخ سداد القسيمه والعام الجامعى    يتم اعداد البطاقه مع تسجيل الفرقه ورق -2

 والصوره الشخصيه بالبطاقه.  

 يتم مراجعه البطاقه ثم ختمها بختم الكليه.    -3     

 يتم تغليف البطاقه الجامعيه ثم تسليمها للطالب  . -4

 ملحوظه "اليمكن استخراج اى بطاقه جامعيه للطالب إال بعد سداد الرسوم الدراسيه" .

 
 ستخراج بطاقات ارقام الجلوس .اجراءات سير العمل     ال                 

 يتم تجهيز البطاقات الخاصه بأرقام الجلوس لكل فرقه على حده.  -1

 يقدم الطالب للموظف صوره شخصيه حديثه . -2

 يتم مراجعه البطاقه ثم ختمها بختم الكليه.  -3

ه اى اوراق خاصه للطالب مثل بطاقه الخدمه العسكريه او رسوم يتم تسليم الطالب للبطاقه بعد التأكد من انه ليس مطالب من -4

 دراسيه او اى اوراق تنقص من الملف الخاص بالطالب .

 

 . االخري يقاف القيد واالعذار المرضيه واالعذارال اجراءات سير العمل               

 .. بالنسبه إليقاف قيد الطالب او االعذار غير المرضيه 
ءا على طلب من الطالب يلتمس فيه قبول ايقاف قيده  مع ارفاق الشهادات واالوراق الداله على سبب طلب ايقاف القيد يتم بنا  -1    

 اواالعتذار ويتم االتى فى حاله اذا كان السبب غير مرضى .

 يعرض االمر على السيد االستاذ الكتور وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب .  - 2

 ه شئون التعليم والطالب .بعرض مذكره على لجن -3

 ثم عرض على مجلس الكليه للموافقه.  -4

 عندالموافقه يتم اخطار شئون التعليم والطالب بالجامعه.  -5

 عندالرد للكليه بالموافقه يكون تم وقف قيد الطالب ويتم التسجيل بالسجل الخاص.  -6

 
 . بالنسبه لألعذار المرضيه   اجراءات سير العمل    

 اذا كان االعتذار عن ماده او اثنين على االكثر اوالسنه الدراسيه يوم االمتحان.

 
 يقوم الطالب بتقديم طلب يلتمس فيه قبول اعتذاره عن دخول االمتحان وذلك -1

 فى نفس يوم االمتحان.    

 يعتمد هذا الطلب من طبيب اللجنه الطبيه المنتدبه لالمتحان بالكليه . -2

 الطالب الى قسم الشئون التعليميه بالكليه.  يرسل العذر المقدم من -3

 يعرض الطلب على السيد أ.دج وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب للموافقه بالكتابه للوحدات العالجيه بالجامعه. -4



 يرسل خطاب لالداره العامه للوحدات العالجيه بالجامعه بخطاب موقع عليه من امين الكليه . -5

جيه بالجامعه والرد على الكليه يقوم قسم الشئون التعليميه بعرض مذكره على السيد أ.دج وكيل الكليه بعد الكشف بالوحدات العال  -6

 لشئون التعليم والطالب، لعرضها على لجنه شئون طالب.

 ثم العرض على مجلس كليه للموافقه. -7

 از الالزم و االفاده .بعد الموافقه من مجلس الكليه يتم اخطار شئون التعليم والطالب باداره الجامعه التخ -8

 عندالرد من الجامعه بالموافقه يتم تسجيل العذر للطالب بالسجالت . -9

 فى حاله االعتذار عن السنه الدراسيه بالكامل قبل يوم ميعاد االمتحان .  اجراءات سير العمل       
 يتم نفس الخطوات السابقه لالعتذار عن ماده اواكثر ماعدا عرض الطالب على   -1

 جنه الطبيه المنتدبه لالمتحان .الل   

 االعذارالمرضيه اوغيرها وذلك لفتره زمنيه معينه اثناء الدراسه.  اجراءات سير العمل               
 كتابه طلب مقدم من الطالب مرفق فيه االوراق الداله على سبب االعتذارلقسم   -1

 الشئون التعليميه.   

 شئون التعليميه .عرض الطلب على السيد أ.دجوكيل الكليه ل -2

عند الموافقه يتم اخطار جميع االقسام العلميه الخاصه بالطالب مع توضيح المده المعتذر عنها بشرط عدم تجاوز هذه المده نسبه  -3

 الغياب المقرره وذلك اذا كان االعتذار الى سبب اخر غير مرضى .

لكتابه لالداره العامه للوحدات العالجيه بالجامعه للكشف فى حاله اذاكان السبب مرضى يتم عرض الطلب على أ.دج وكيل الكليه ل -4

 وابداء الراى .

 عند الرد من الوحدات العالجيه بالجامعه للكليه يتم عرض الشهاده على أ.دج وكيل الكليه العتمادها -5

 ده نسبه الغياب .ثم اخطار جميع االقسام العلميه الخاصه بالطالب مع توضيح المده المعتذر عنها بشرط عدم تجاوز هذه الم -6
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 -*التربيه العسكريه :

 خطوات سير العمل :
يتم ارسال اعالن من ادارة التربيه العسكريه بالجامعه بتحديد مواعيد  فى بداية العام الدراسى –1

 الدورات .

 يتم اخطار الطالب بالمواعيد ليتقدموا الداء الدورات . – 2

 يتم اخطار الطالب بالنتيجه .     – 4التربيه العسكريه للكليه .       بعد اتمام الدوره يتم ارسال النتيجه عن طريق مندوب ادارة  – 3 

 : شئون الطالب الوافدين واعداد سجل لها

 :خطوات سير العمل
 يتقدم الطالب الوافدين للموظف المختص الستخراج قسائم لسداد الرسوم الدراسيه .  -1

 ئم فى السجل الخاص بالطالب الوافدين .يتم استخراج البطاقات الجامعيه الخاصه بهم بعد تسجيل القسا  -2

 

  -*الجوائز واعداد سجل لها :

 -خطوات سير العمل :
 فى نهاية العام الدراسى وبعد إعالن النتائج يتم تحديد الطالب االوائل المستحقين للجوائز .  -1

 يتم عمل مذكره بأسم كل جائزه والمستحق لها وعرضها على مجلس الكليه .  -2

 بعد موافقة مجلس الكليه يتم عمل مذكره أخرى لعرضها على مجلس الجامعه .  -3

 ع .ح ( لكل طبيب مستحق للجائزه سواء خريج أو طالب . 50بعد موافقة مجلس الجامعه يتم عمل استماره )   -4

 

 عداد سجالت التجنيد :ـال اجراءات سير العمل
 ـ  يتم كتابه أسماء الفرق األربعه .1



 ـ يتم كتابه البيانات الخاصه بالتجنيد لكل طالب .2

 

 :ـ  تأجيل التجنيداجراءات سير العمل         
 ـ  يتم تحديد سن الطالب.  1  

 جند . 6ـ   يطلب منه بطاقه 2  

 طار تأجيل التجنيد .ـ   يتم كتابه نموذج اخ3  

 القسم . مراجعـ  يتم مراجعتها من السيد 4  

 ـ   يتم توقيع الموظف المختص .5  

 توقيع السيد ج رئيس القسم .ـ   6  

 ـ  يتم امضاءها من السيدج أمين الكليه . 7  

 ـ  يتم ختمها.8   

 ـ  يتم تسليمها لمندوب التجنيد .9   

 أيهما أقرب . 28لب حتى التخرج أوسن ـ  يتم تأجيل التجنيد للطا10   

 خالء طرف الناجحين فى البكالوريوس وتسليم الملفات للخريجين :ـالاجراءات سير العمل      
 االقسام المعنيه مثل ) االستعاضه ـ العالج التحفظى ـ  يتم عمل نموذج باخالء طرفه من ـ  

 . وكذلك قسم رعايه الشباب ( التوريدات    
 :ـيكون لديه عهده  الطالبـ   

   جنيه رسم  16.10حافظة توريد بمبلغ يتم تسليم العهده عليه باالضافه الى    ـ 1      

 الشهادة االصليه              

 ـ     يتم تسليم الحافظة بعد توريدها مع اخالء الطرف الى الموظف المختص بقسم      2      

 الشئون التعليميه .              

 ـ     يتم حفظها فى ملفات معدة لذلك 3       

 ـ     يتم عمل طلب خاص باستالم الملف .4       

 ـ     يتم عمل طلب استرداد التأمين .5       

 كليه طب االسنانـ     ثم يتم تسليم الطالب ملف6  

 لخريجينالملفات ل خالء طرف الناجحين فى البكالوريوس وتسليمالاجراءات سير العمل          
 يتم اعداد مذكرة باسماء هؤالء الطالب الحاصلين على تقديرات مختلفه . -1

)            يتم عمل نموذج باخالء الطرف يتم توزيعه على كل طالب على حدا موضح فيه اخالءطرفه من االقسام المعنيه مثل  -2

 الشباب وذلك عندما يكون الطالب لديه عهده يتم تسليم العهده عليه . االستعاضه الصناعيه ـ العالج التحفظى ـ التوريدات وكذلك قسم رعايه

 جنيه وذلك رسم الشهاده االصليه . 16.10يتم عمل حافظه توريد بمبلغ  -3

 يتم تسليم الحافظه بعد توريدها مع اخالء الطرف الى الموظف المختص بقسم الشئون التعليميه وذلك لحفظها فى ملفات معده لذلك . -4

 يتم عمل طلب باستالم الملف مدون به اسم الطالب ـ عنوانه ـ توقيعه وذلك الستالم ملفه . -5

 يتم عمل طلب خاص بالتأمين مدون به اسم الطالب ـ عنوان كليه طب االسنان ـ جامعه االسكندريه . -6

 

 -: مكافأة التفوق الخاصه بالفرق األربعهاجراءات سير العمل  ل   
جنيه .التقدير ) جيدجدا  120جه الطالب الحاصلين على تقديرات ) ممتاز ـ جيدجدا ( حيث أن  التقدير) الممتاز ( يأخذ ـ نستخرج من النتي1

 جنيه .  60جنيه . )وجيد جدا فى الثانويه المعادله (  84فى الثانويه العامه المصريه ( 

تجميع هذه المبالغ وعمل االجمالى الخاص بها ثم يأخذها مراجع ـ يتم عمل كشوفات بأسماء هؤالء الطالب وكتابتها على الكمبيوتر مع 2

 القسم  بمراجعتها على النتيجه .

ـ ثم 4 ـ يتم عمل خطاب للحسابات باداره الجامعه لتخصيص المبلغ المطلوب وتقوم الجامعه باعداد المبالغ المطلوبه وارسالها الى الكليه .3

 يتم صرفها عن طريق صراف الكليه .

 

 سجل تسليم الشهادات االصليه للخريجين راءات سير العمل   لتاج    
 ـ يوجد سجل بالقسم مدون به أسماء الخريجين يقوم الطالب بتقديم طلب خاص بالشهاده االصليه 1

 جنيه يقوم بدفعها عند صراف الكليه .16.10ـ تكتب له حافظه بمبلغ 2

به ) جنسيته ـ ديانته ـ تاريخ ميالده ـ عنوانه ـ اسم ولقب الوالد ـ التخصص ـ توقيع ـ ـ ثم يكتب بياناته فى السجل الخاص بالشهادات مدون 3

 رقم الحافظه وتاريخها ( .

 ـ ثم يمأل طلب خاص بالشهاده االصليه مدون به اسمه ـ عنوانه ـ ورقم بطاقته ( 4



الموظف  ـ   رقم الحافظه وتاريخها ( ثم يوقع عليهاـ ثم يأخذ طلب خاص باخالء الطرف مدون به اسمه ـ سنه التخرج ـ رقمه فى السجل 5

 المختص ثم رئيس القسم ( 

 ـ ثم يتسلم الشهاده االصليه من قسم التوريدات بالكليه .6

 

 بالكليةعمال القبول أل اجراءات سير العمل              
  على الثانويه العامه علمى علومـ يشترط لاللتحاق للدراسه للحصول على درجة البكالوريوس ان يكون الطالب حاصال1

 ـ مدة الدراسه خمس سنوات بما فيه السنه االعدادية 2

ـ يجوز لمجلس الكليه أن يقبل بالسنه االولى الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات )  الصيدله ـالطب البيطرى ـ العلوم ( فى 3

 تخصصات طبيعه ـ كيمياء ـ بيولوجيا ( 

ان يقبل الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحه يتم قبولهم بالسنه االعدادية مع اعفائهم من المواد ـ يجوز لمجلس الكليه  4

 ) اسنان ( التى تدرس بكليتنا .                 التى درسوها على أن يقيدوا بالسنه االعداديه مع اضافة مواد السنه االولى 

          

 التحويل :ـعمال ألاجراءات سير العمل    
ـ  يمكن للكليه أن تقبل نقل قيد طالب مستجدين بالسنه االعدالديه من كليات غير متناظرة بشرط أن يكون حاصال على الحد االدنى  1

التحويل ونقل القيد الى كليات للمجموع الذى قبلته الكليه سنه حصوله على االثانويه العامهوذلك فى حدود االماكن التى تخلو من الكليه ب

 أخرى .

ـ بالنسبة للطالب فى السنوات غير االعداديه يمكن قبول تحويلهم بغض النظر عن حصولهم على نفس المجموع الذى قبلته الكلية سنة 2

 حصولهم على الثانوية العامه 

 بالشروط اآلتيه :ـ 

 .ـ أن يكون الطالب ناجحا ومنقوال الى الفرقه األعلى 1

 يه .أن يتقدم بما يفيد اقامته باالسكندريه أونطاقها " ايصال كهرباء أو مياه " أو ما يفيد نقل ولى أمر الطالب الى نطاق محافظة االسكندر ـ2

 ـ أن يتقدم ببيان درجاته من الكليه المحول منها ويتقدم ويتقدم بأوراقه الى الكلية .3

 مذكرات خاصة بكل طالب على حدى .ـ يتم عمل 4

 ـ يتم عمل كشوفات مجمعه بأسماء الطالب من الكليات المختلفة والمحولين الى كليتنا .5

وكيل الطلية لشئون التعليم والطالب الخذ  جب برئاسة السيد االستاذ الدكتورـ يتم عرض هذد الكشوفات على لجنة شئون التعليم والطال6

 الموافقه على قبول تحويلهم.

تعليم والطالب على تحويل الطالب يتم عرض المذكرات على السيد االستاذ الدكتورج عميد الكلية للموافقه عليها بعد موافقه لجنة شئون ال -7

 بناءا على التفويض الممنوح لسيادته من مجلس الكليه .

شوفات وكل االوراق يتم عمل كشوفات مجمعه بأسماء الطالب المحولين والمنقول قيدهم من الكليات المختلفة الى كليتنا وارسال الك -8

 الخاصة لكل طالب على حدة الى مدير عام شئون التعليم والطالب بالجامعه للموافقه على التحويل .

 ـ يتم عرض الكشوفات على نائب رئيس الجامعه للموافقة على تحويلهم .9

 تفويض الممنوح لسيادته من مجلس الجامعه .ـ بعد اتمام الموافقه عليهم من نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب بناء على ال10

 ـ بعد الموافقه على تحويل الطالب يتم ارسال خطابات الكليات المختلفة بشان الطالب بارسال الملفات الخاصة بهم .11

 ـ  يتم اضافة اسماء هؤالء الطالب الى كشوفات الفرق الدراسيه .12

 مكافأة االمتحانات ل   اجراءات سير العمل    
 يتم اعداد كشوفات خاصة بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين للعمل كممتحنين فى كل قسم على حدا . ـ1

ـ يتم تحرير استمارة صرف لكل عضو هيئة تدريس منتدب للعمل كممتحن عن طريق سكرتاريه كل قسم على حدا موضح بها تاريخ 2

 ة بكل قسم .االمتحانات التحريريه والشفويه والعمليه الخاص

 مكافأة االمتحانات الورقه التحريريه بجنيه واحد كحد أدنى .ـ يتم مراجعة هذة االستمارات عن طريق شئون الطالب وحساب 3

 من االساسى . %4ـ بالنسبة القسام كلية الطب المنتدبين للتدريس واالمتحانات بكليتنا يتم حساب الجلسات الشفويه لهم بنسبة 4

ده أعضاء هيئة التدريس المنتدبين كممتحنين من كليات طب االسنان المختلفه بالجامعات االخرى يتم حساب مكافأة االمتحان ـ بالنسبة للسا5

 من االساسى . %6جنيها وبالنسبه للجلسات الشفوية بنسبة  100للورقة التحريريه 

 ليه . يتم مراجعة هذه االستمارات وتعتمد من السيد االستاذ الدكتورج عميد الك -6

 ـ يتم اعداد كشوفات خاصة مجمعه بأسماء هيئة التدريس وارسالها الى قسم االستحقاقات بالكلية لتقسيم الضرائب عليها ومراجعتها .7

ـ بعد مراجعتها من قسم االستحقات واعداد كشوف صرف خاصة بكل قسم على حدا ترسل الى شئون الطالب وذلك الرسالها الى الوحدة 8

 ك لمراجعتها وتجهيزها للصرف .الحسابيه وذل

 

  

 


