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 -: رئيس القسم ❖

 

 رئيس القسم :               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -

 

 : عميد الكلية  الرئيس املباشر الفني          التبعية -

  عميد الكليةالرئيس املباشر إلاداري:                    

ات تصريف أمور القسم من إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلق:           الوظيفة من الرئيس ي * الغرض

 النقاش ملقررات املادة العلمية

 التعاون مع ألاقسام ألاخري فيما يخص سياسة القسم.:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفنيين بالقسم .:     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 * املهام واملسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش.  -1    

 القيام بأعمال إلامتحانات النظرية والعملية والشفوية . -2

                    القيام بأعمال التصحيح ملقررات. -3    

 ورصد وإعالن نتيجة .القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراقبة  -4

 إلاشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

  

 * املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(: 

     شراف علي الرسائل الجامعية في فرع التخصص .خبرة في التدريس وألابحاث وإلا الخبرات ألاساسية للتعيين :  -

   : أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس ) قائم بأعمال رئيس القسم ( .                  املؤهالت -   
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 ص .إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخص:                      املهارات -

التنسيق مع  – العمل بنظام وإملام الجيدة إلادارية القدرات  - القدرة علي قيادة فريق العمل :                       أخري  -

 ألاجهزة الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.

  

 -:أستاذ  

  -:    * معلومات خاصة بالوظيفة 

 أستاذ :               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -

 : عميد الكلية  الرئيس املباشر الفني          التبعية -

  عميد الكليةالرئيس املباشر إلاداري:                    

إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش تصريف أمور القسم من :           الوظيفة من الرئيس ي * الغرض

 ملقررات املادة.

 التعاون مع ألاقسام ألاخري فيما يخص سياسة القسم.:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

 والفنيين بالقسم .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أقل من درجة أستاذ ( :     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 * املهام واملسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش ملقررات املادة -1    

 القيام بأعمال إلامتحانات النظرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح ملقررات املادة. -3    

 بها من مراقبة ورصد وإعالن نتيجة .القيام بأعمال الكنترول التي يكلف  -4

 إلاشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

  املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(:*  
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وظيفة أستاذ مساعد ملدة خمس سنوات علي ألاقل في احدي  أن يكون قد شغلالخبرات ألاساسية للتعيين :  -

 الجامعات في التخصص.

: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ من احدي الجامعات املصرية أو من جامعة أجنبية مناظرة                   املؤهالت -   

 .   

 علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف :                   املهارات -   

التنسيق مع  – العمل بنظام وإملام الجيدة إلادارية القدرات  - القدرة علي قيادة فريق العمل :                     أخري  -   

 ألاجهزة 

 سياسة القسم.الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص                                   

 -: أستاذ مساعد 

  -:    * معلومات خاصة بالوظيفة 

 أستاذ مساعد :               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -

 

 : عميد الكلية  الرئيس املباشر الفني          التبعية -

  عميد الكليةالرئيس املباشر إلاداري:                    

 إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش للمقررات :           الوظيفة من الرئيس ي * الغرض

                                              

 ألاخري فيما يخص سياسة القسم. التعاون مع ألاقسام:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أقل من درجة أستاذ مساعد ( والفنيين :     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 بالقسم .

 * املهام واملسئوليات التفصيلية: 

 إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش للمقررات  -1    

 ل إلامتحانات النظرية والعملية والشفوية .القيام بأعما -2
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                    القيام بأعمال التصحيح. -3    

 القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراقبة ورصد وإعالن نتيجة . -4

 إلاشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 امج الدراسات العليا في التخصص .إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبر  -6

 * املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(:  

أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد ملدة خمس سنوات علي ألاقل في احدي الخبرات ألاساسية للتعيين :  -

 الجامعات في التخصص.

: الحصول علي اللقب العلمي ألستاذ مساعد من احدي الجامعات املصرية أو من جامعة أجنبية                   املؤهالت -   

   مناظرة .

 إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص .:                   املهارات -   

التنسيق مع  – العمل بنظام وإملام الجيدة إلادارية القدرات  - القدرة علي قيادة فريق العمل :                     أخري  -   

 ألاجهزة 

 الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.                                   

  -: مدرس 

  -:    * معلومات خاصة بالوظيفة 

 مدرس بالقسم.:               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -

 : رئيس القسم  الرئيس املباشر الفني          التبعية -

 رئيس القسمالرئيس املباشر إلاداري:                    

 .  إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش للمقررات:           وظيفةال من الرئيس ي * الغرض

 التعاون مع ألاقسام ألاخري فيما يخص سياسة القسم.:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

 لفنيين بالقسم .أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أقل من درجة مدرس( وا:     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 املهام واملسئوليات التفصيلية: * 
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 إعطاء املحاضرات والدروس العملية وحلقات النقاش للمقررات  -1    

 القيام بأعمال إلامتحانات النظرية والعملية والشفوية . -2

 القيام بأعمال التصحيح  -3    

 وإعالن نتيجة .القيام بأعمال الكنترول التي يكلف بها من مراقبة ورصد  -4

 إلاشتراك في ندوات ومؤتمرات الكلية . -5

 إجراء ألابحاث العلمية وإلاشراف علي الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا في التخصص . -6

  املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(:*  

 الخبرات ألاساسية للتعيين :  -

 كليات طب ألاسنان بالجامعات املصرية أو ما يعادلها من الجامعات ألاجنبية .خبرة تدريسية في احدي  -1

 أن تكون قد مضت ست سنوات علي ألاقل علي حصوله علي درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم وألاسنان . -2

 في عمل -3
ً
 أن يكون ملتزما

ً
 –منذ تعيينه  –ه إذا كان من بين املدرسين املساعدين أو املعيدين بالجامعة يشترط أيضا

            بواجباته الوظيفية .

 : دكتوراه                   املؤهالت -   

 إجراء ألابحاث العلمية .:                   املهارات -   

التنسيق مع        العمل بنظام وإملام الجيدة إلادارية القدرات  - القدرة علي قيادة فريق العمل :                     أخري  -   

 ألاجهزة الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم. 

 مدرس مساعد ❖

  -:    * معلومات خاصة بالوظيفة 

 مدرس مساعد بالقسم :               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -

 : رئيس القسم  الفني الرئيس املباشر           التبعية -

 رئيس القسمالرئيس املباشر إلاداري:                    
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العملية        املشاركة في تدريس الدروس العملية وحلقات النقاش والتدريبات :           الوظيفة من الرئيس ي * الغرض

 لطالب كلية طب  ألاسنان .

 التعاون مع ألاقسام ألاخري فيما يخص سياسة القسم.:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم )أقل من درجة مدرس مساعد( والفنيين :     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 بالقسم .

 * املهام واملسئوليات التفصيلية: 

 وحلقات النقاش والتدريبات العملية لطالب كلية طب ألاسنان .املشاركة في تدريس الدروس العملية  -1     

 املشاركة في إمتحانات أعمال السنة ووضع الدرجات علي الدروس العملية والتقارير العملية.  -2

 املشاركة في رصد الدرجات وكتابة كشوف الحضور . -3

 وألارقام السرية .املشاركة في أعمال املراقبة ومتابعة أوراق إلاجابة  -4

 إجراء البحوث والدراسات الالزمة للحصول علي درجة الدكتوراه .  -5

 * املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(: 

 خبرة عملية في التخصصالخبرات ألاساسية للتعيين :  -  

 : ماجستير               املؤهالت -

                               وألاسنانبكالوريوس طب وجراحة الفم              

 إجراء ألابحاث العلمية .:                 املهارات -   

                – العمل بنظام وإملام الجيدة إلادارية القدرات  - القدرة علي قيادة فريق العمل :                  أخري  -   

 الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.     التنسيق مع ألاجهزة 

 

 -:معيد 

  -:    * معلومات خاصة بالوظيفة 

 معيد بالقسم.:               الوظيفي املسمى -

 عضو هيئة تدريس:                           الفئة -
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 : رئيس القسم  الرئيس املباشر الفني          التبعية -

 رئيس القسمالرئيس املباشر إلاداري:                    

 بما يعهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقاش.  القيام:           الوظيفة من الرئيس ي * الغرض

 التعاون مع ألاقسام ألاخري فيما يخص سياسة القسم.:              ألاخرى  ألاقسام مع * العالقة

 ال يوجد:     * ألافراد الذين يقوم باإلشراف عليهم

 * املهام واملسئوليات التفصيلية: 

عهد إليه القسم من التمرينات والدروس العملية وحلقات النقاش وسواها من ألاعمال تحت القيام بما ي    -1

 إشراف أعضاء هيئة التدريس.

 القيام باألعمال ألاخرى التي يكلفه بها عميد الكلية أو رئيس القسم أو مجلس القسم .    -2

 ت العلمية العليا . القيام بالدراسات والبحوث العلمية الالزمة لحصوله علي الدرجا    -3

 * املؤهالت )املهارات الضرورية والخبره املطلوبة(: 

 الخبرات ألاساسية للتعيين :  -
ً
 في املعدل التراكمي وجيد جدا

ً
تقدير جيد جدا

 علي ألاقل في فرع التخصص.

                    : بكالوريوس طب وجراحة الفم وألاسنان                  املؤهالت -

 إجراء ألابحاث العلمية .:                 املهارات -   

 التنسيق مع ألاجهزة الفنية وإلادارية بالكلية فيما يخص سياسة القسم.  :                  أخري  -   

  

  
  

 


