
              

 
 

 
 

  :الوصف العام 
  

  .تقع هذه الوظیفة على رأس قسم الدراسات العلیا والعالقات الثقافیة بكلیات الجامعة بدمنهور  -
  .وتختص هذه الوظیفة باألعمال الخاصة بالدراسات العلیا والعالقات الثقافیة  -

  :الواجبات والمسئولیات 
 

  .لوكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث  یعمل شاغل الوظیفة تحت اإلشراف المباشر -
  .اإلشراف على العاملین بالقسم وتوجیههم فى أعمالهم  -
  .العمل على تطبیق القوانین واللوائح والتعلیمات  -
عداد خطة الدراسات العلیا الخاصة  - ٕ تلقى المقترحات المختلفة فى شأن الدراسات العلیا وا

  .جامعة وعرضها على مجلس الكلیة إلرسالها الى ال
متابعة تنفیذ توجیهات مجلس الكلیة التى تتعلق بالمواد المؤهلة أو التكمیلیة التى یكلف  -

عداد جداولها واعتماد هذه الجداول  ٕ   .الطالب بدراستها وا
  .اإلشراف على إجراءات اإلعالن عن شروط ومواعید القید للدراسات العلیا -
اق بالدراسات العلیا واتخاذ إجراءات القید اإلشراف على األعمال الخاصة بتلقى طلبات االلتح -

  .لمن یستقر الرأى على قبوله 
االشراف على قید الطالب فى صحائف احواالهم وملفاتهم وسجالت الجوائز والمنح والتادیب  -

  .وغیرها 
  .االشراف على اتخاذ اجراءت تسجیل للبحوث للدكتوراه والماجستیر  -
  .على الوسائل العلمیة وارسالها للجامعة لالعتماد  االشراف على اجراءات تشكیل لجان الحكم -
  .االشراف على اعداد البیانات المطلوبة والخاصة بشئون الدراسات العلیا -
  .االشراف على اتخاذ االجراءات الخاصة بامتحانات طالب الدراسات العلیا وابالغ النتائج  -
  .خاذ اجراءات اعتمادها االشراف على اعداد القرارات الخاصة بمنح درجة الماجستیر وات -
  .مراجعة حاالت اعادة القید وعرضها التخاذ القرارات الالزمة بشأنها  -



متابعة اعداد المذكرات الخاصة بشئون الدراسات العلیا وعرضها وتنفیذ القرارات الصادرة  -
  .بشأنها 

  .االشراف على استخراج الشهادات التى یطلبها الخریجون طبقا لللقواعد المقررة  -
  .شراف على اعداد مشروع خطة البعثات واالجازات الدراسیة بالكلیة اال -
االشراف على تطبیق نظم وشروط االعارة للجامعات العربیة واالفریقیة واقتراح التعدیالت  -

  .الالزمة 
  .االشراف على اتخاذ اجراءات سفر البعثات والدراسات  -
ا فى الخارج عن طریق التقاریر متابعة اعضاء البعثات واالجازات الدراسیة اثناتء وجوده -

  .الواردة من مكاتب البعثات 
نهاء البعثات واالجازات الدراسیة  - ٕ   .االشراف على اتخاذ اجراءات مد وا
االشراف على عملیة االحتفاظ بمعلومات متماثلة عن  اعضاء البعثات واالجازات الدراسیة  -

  .ومتابعتها 
  .الجازات الدراسیة والمنح إعداد التقاریر الدوریة عن اوضاع البعثات وا -
  .االشراف على اجراءات تنفیذ قرارات مجلس الكلیة للدراسات العلیا والبحوث  -
االشراف على اجراءات اعارة اعضاء هیئة البحوث واتخاذ اجراءا ت السفر لهم فى المهام  -

  .العلمیة 
والمعاونین  االشراف على عملیة االحتفاظ بسجالت ومعلومات كاملة عن اعضاء هیئة البحوث -

  .أو الوافدین من مهام عمل بالخارج 
  .اعداد تقاریر دوریة عن اوضاع المعارین والموفدین فى مهام عمل بالخارج  -
االشراف على اجراءات تجدید او انهاء االعارات للمهام العلمیة لتنفیذ قرارات مجلس الدراسات  -

  .العلیا والبحوث 
 .القیام بما یسند الیه من اعمال مماثلة  -
-   

  :شروط شغل الوظیفة 
  .مؤهل دراسى عال مناسب لمجال العمل  -
  .اجتیاز البرامج التدریبیبة التى تتیحها له الجامعة -
دنى األ قضاء مدة بینیة فى مجال العمل قدرها ثمان سنوات على االقل فى وظیفة من الدرجة -

 .مباشرة 
  
 


