جامعــــــة طنـــطا
كليــــــــــة الزراعـــــة
مكتت وكيل الكليخ لشئون
خدمخ المجتمع وتنميخ الجيئخ

بيان بالتوصيف الوظيفي للعاملين بالكلية
و

االطى

انًٓبو انٕظٛفٛخ

انًؤْم

الوحدح الحسبثيخ
-1

طٓبو ػجذانزؤف انجالغ

دثهٕو رجبرح

يظئٕل دفزز 224يصزٔفبد ٔرظٕٚبد

2

طؼذٚخ أدًذ انًصز٘

دثهٕو رجبرح

يظئٕل انًؼبػبد ٔدفزز 55ع ح

3

َجالء يذًذ فزذٙ

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

يظئٕل يزاجؼخ ثبة أل يٕظفٍٛ

-4

يُبل انظٛذ األثٛط

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

يظئٕل 81ثبة ربَٗ ٔاالطزمطبػبد ٔاالرذبداد

5

ػٛز ٍٚيصطفٗ درٔٚغ

دثهٕو سراػخ

 81ثبة أل اٚزاداد ٔاطزخذايبد دفغ

6

اَؼزاح انظٛذ ثز

دثهٕو صُبٚغ

انعزائت اجًبن ٙيذُٚخ

7

اًٚبٌ كًبل يذًٕد

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

يظئٕل انزشيبد ٔدفزز اجًبن ٙدائُخ ٔ انجشاءاد
ٔ ,افزاد٘ يذُٚخ  ,اصٕل  244,دظبثبد خبصخ

8

طؼذٚخ رجت اثٕسْزح

نٛظبَض دمٕق

يذخم ثٛبَبد

9

فطٕيخ انظٛذ طالو

دثهٕو رجبرح

10

كزٚى انذ ٍٚطبنى

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

يزاجغ ثبة ربَٔ ٙرظٕٚبد 75

11

اثزاْٛى ٕٚطف

نٛظبَض اداة

يزاجغ ثبة ثبَٔ ٙرظٕٚبد ٔافزاد٘ دائُخ

12

يذًذ ػجذانغُ ٙػزفخ

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

يظئٕل انذفغ االنكززَٔٔ ٙيزاجغ ثبة أل اػعبء
ْٛئخ انزذرٚض

13

يذًذ يصطفٗ ػجذانظالو

دثهٕو رجبرح

يظئٕل انزذفمبد انُمذٚخ ٔدظبثبد خبصخ

14

خعزح طهٛى ثذٔ٘

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

أٔايز انذفغ ٔانُظبيٛخ ٔاالداثٛز

قسم شئون التعليم والطالة
15

راظ ٙانظٛذ صمز

دثهٕو رجبرح

رئٛض ػئٌٕ انطالة

16

يذًذ ػجذانؼشٚش انظًالٔ٘

يؼٓذ فُ ٙرجبر٘

يظئٕل انزجُٛذ ثبنمظى

17

غبدح ػجذانْٕبة دٔٚذار

ثكبنٕرٕٚص خذيخ
اجزًبػٛخ

يظئٕل اػًبل انًظزٕٖ انثبنث

18

ػبٚذح يذًذ كبيم

نٛظبَض اداة

يظئٕل اػًبل انًظزٕٖ األٔل
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يظئٕل اػًبل انًظزٕٖ انثبَٙ

19

ٚبطً ٍٛيذًذ انجزيبٔ٘

نٛظبَض دمٕق

20

يذًذ رجت انذظُٙٛ

ثكبنٕرٕٚص رزثٛخ رٚبظٛخ يظئٕل اػًبل انًظزٕٖ انزاثغ

21

دظُبء يذًذ انكزٚذ٘

يبجظزٛز دراطبد فُذلٛخ

يظئٕل ػئٌٕ انخزٚجٍٛ

22

ايم فؤاد ػٕٚعخ

يبجظزٛز لبٌَٕ

يظئٕل ػئٌٕ انخزٚجٍٛ

مكتت عميد الكليخ
23

يصطفٗ انظٛذ خهٛفخ

دثهٕو رجبرح

يذٚز يكزت انؼًٛذ ٔرُظٛى انصبدر ٔانٕارد ٔرٕجّٛ
انظبدِ انشيالء ثبنًكزت

24

يُٗ انظٛذ طاليخ

يؼٓذ فُ ٙرجبر٘

يظئٕل انخزى ٔكزبثخ انًكبرجبد انخبصخ ثبنًكزت
ٔدفع انجٕطزخ ٔػزظٓب

25

ٔفبء انظؼٛذ انخٕنٙ

دثهٕو رجبرح

يظئٕل االطكبَز ٔارطبل االًٛٚالد انخبصخ
ثبنًكزت ٔكزبثخ انًكبرجبد انخبصخ ثبنًكزت

26

دػبء صالح ػًبر

ثكبنٕرٕٚص سراػخ

يظئٕل االطكبَز ٔارطبل االًٛٚالد انخبصخ
ثبنًكزت ٔكزبثخ انًكبرجبد انخبصخ ثبنًكزت

27

ػًٛبء ػجذانؼبف ٙانخٕنٙ

نٛظبَض اداة

انظكزرٛز انزُفٛذ٘ نهؼًٛذ ٔرُظى انًمبثالد انخبصخ
ثبنؼًٛذ

مكتت وكيل الكليخ لشئون خدمخ المجتمع وتنميخ الجيئخ
28

فبغًخ فزٕح فزٕح ػجذرثّ

دكزٕراِ ف ٙػهٕو االغذٚخ

يذٚز انًكزت ٔيظئٕل رُظٛى انؼًم ثبنًكزت ٔاػذاد
انزمبرٚز انخبصخ ثًخزجبد انًكزت ٔكزبثخ جًٛغ
انخطبثبد انخبصخ ثبنًكزت رٔالظبيّ انًخزهفخ

29

دظ ٍٛيذًذ دظٍٛ

يبجظزٛز فٗ انًذبصٛم

ادارح ػئٌٕ انًشرػخ ٔيزبثؼخ انؼًهٛبد انًشرػٛخ

30

ٔنٛذ ػبغف ػؼجبٌ

31

ػٕساٌ ػهٕٚ ٙطف

كجٛز كزبة ٔرئٛض انمظى

32

َؼًخ يذًذ انزالٔ٘

نٛظبَض دمٕق

33

ْذٖ يذًذ اثزاْٛى يذًذ

يذٚز انًكزت ٔيظئٕل رُظٛى اػًبل انًكزت

34

اطًبء ٚذ ٙيؼؼم

انًظبػذح فٗ رُظٛى انصبدر ٔانٕارد ٔثؼط

شئون العبمليه
دفع انًهفبد انخبصخ ثبنًٕظفٔ ٍٛانزمبرٚز انظُٕٚخ
ٔصبدر ٔٔارد انجبيؼخ ٔرصٛذ االجبساد ٔػًم
االجبساد االػزٛبدٚخ ٔانؼبرظخ ٔانًزظٛخ ٔرجٓٛش
يهفبد انًؼبػبد

مكتت وكيل الكليخ لشئون التعليم والطالة
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انًكبرجبد ثبنًكزت

قسم رعبيخ الشجبة
يذٚز رػبٚخ انؼجبة ٔيظئٕل االػزف ػهٗ ٔظغ
ٔرُفٛذ خطخ رػبٚخ انؼجبة ٔاالَؼطخ انطالثٛخ
انخبرجٛخ ٔانذاخهٛخ

35

ا ًٍٚرجت يذًذ انجشار

يبجظزٛز رزثٛخ رٚبظٛخ

36

ػبدل أدًذ ػبٍْٛ

ثكبنٕرٕٚص رزثٛخ رٚبظٛخ رُفٛذ خطخ االَؼطخ انطالثٛخ انذاخهٛخ ٔانخبرجٛخ

37

جًبل اثزاْٛى انٓالنٙ

38

فزج يذًذ ػشد

39

رظٕٖ رأفذ فزدبد

العالقبد الثقبفيخ
40

س ٍٚانؼبثذ ٍٚثذٚز انجهزبجٙ

اخصبئٔ ٙثبئك

رئٛض انمظى

41

يذٚذخ سغهٕل ػفٛفٙ

كجٛز كزبة

يزاجغ انمظى

42

ْبنخ انظٛذ نطفٙ

يظئٕل انجؼثبد ٔانًًٓبد ٔانذٔراد ٔٔرع انؼًم

وحدح تكنولوجيب المعلومبد IT
43

يذًذ دظٍ ػجذ انفزبح دظٍ

يبجظزٛز ُْذطخ سراػٛخ

كم اػًبل انٕدذح يٍ ادخبل انًمزراد انذراطٛخ
ٔغجبػخ َزٛجخ انفزق ٔيزبثؼخ ٔصٛبَخ اجٓشح انذارب
ػٕ ٔانظجٕراد االنٛكززَٔٛخ ٔانكًجٕٛرز ٔرغٛٛز
كبثالد االَززَذ ثبنًكبرت

44

سُٚت اثزاْٛى يؼبنٙ

ثكبنٕرٕٚص ػهٕو

ادخبل ثٛبَبد انطالة ٔانًمزراد انذراطٛخ ٔاَظبء
اطى ٔكهًخ يزٔر اػعبء ْٛئخ انزذرٚض ف ٙاًٛٚم
انجبيؼخ َٔؼز االخجبر ػهٗ يٕلغ انكهٛخ

قسم شئون اعضبء هيئخ التدريس
45

دظبو انذ ٍٚػجذانفزبح لبطى

دكزٕراِ فٗ انُٓذطخ
انشراػٛخ

رئٛض انمظى ٔيزبثؼخ ٔرُظٛى كم يبٚزؼهك ثؼئٌٕ
اػعبء ْٛئخ انزذرٚض يٍ اَزذاثبد ٔرزلٛبد

46

دكًذ ادًذ لبطى

ثكبنٕرٕٚص رجبرح

رُفٛذ كم اػًبل ػئٌٕ ْٛئخ انزذرٚض ٔكزبثخ
انًخبغجبد

47

انٓبو ػجذانزدٛى يذًٕد

الشئون المبليخ
لبئى ثؼًم يذٚز ػئٌٕ يبنٛخ ٔٚؼًم رُفٛذ انهٕائخ
ٔانزؼهًٛبد انًزؼهمخ ثؼئٌٕ انًخبسٌ يٍ ػزاءءء
ٔرظظظهى ٔصزررف ٔيزبثؼخ جزد انًخبسٌ
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ػٓزٚبٔػًم انخزبئ ٙاطزًبرح  50ػخ انخبؽ
ثؼالج أػعبء ْٛئخ انزذرٚض ٔانطهجخ
48

رػب طؼذ سكزٚب

لبئى ثؼًم يذٚز يؼززٚبد ٔرمٕو اطزالو غهجبد
انؼزاء ٔػًم ػزٔض اطززػبدٚخ ٔيمبٚظبد
رمذٚزٚخ

49

صالح ػجذانذًٛذ درثبنخ

اي ٍٛيخشٌ

رظهى االصُبف ٔدفظٓب ٔانصزف يٍ انًخبسٌ
ٔانمٛذ ثذفبرز انؼٓذ

50

فزٚذ فزذ ٙدظٍ

يزالت ػٓذ

انمٛذ ثذفبرز ػٓذح انًخشٌ ٔانًطبثمخ يغ ايُبء
انًخبسٌ

51

جٓٛبٌ انًذًذ٘ انؼٛظٕ٘

اي ٍٛيخشٌ

رظهى االصُبف ٔدفظٓب ٔانصزف يٍ انًخبسٌ
ٔانمٛذ ثذفبرز انؼٓذ

52

ْجخ يذًذ ػجذهللا

53

اثزاْٛى أدًذ دٕاص

اطزالو غهجبد انؼزاء ٔػًم ػزٔض االطؼبر
ٔاالَزٓبء يٍ ػًهٛخ انؼزاء
كبرت ػطت

انههمٛذدد ثًُٕٔٔسج  1يخبسٌ ٔانمٛذ ثذفبرز
انؼطططت ٔانًطبثججمخ انذٔرٚخحح يغ انًخبسٍَُ

الشئون الفنيخ
54

يذًذ ادًذ خعز

فُٗ ػئٌٕ ُْذطٛخ أل

يؼزف انظجبكخ ٔيزبثؼخ االػًبل االدارٚخ ثبنمظى
ٔاػًبل انصٛبَخ ٔانؼزاء ٔٔرع انجبيؼخ ٔانجزاج

55

رجت ػجذانظًٛغ كهٛت

فُٗ ػئٌٕ ُْذطٛخ أل

يؼزف انظٛبراد ٔيزبثؼخ االػًبل االدارٚخ ثبنمظى

56

انظٛذ يذًذ انجُب

فُٗ ػئٌٕ ُْذطٛخ ثبنث

االػزاف ػهٗ اػًبل انكٓزثبء ٔيزبثؼخ اػًبل
انظٛبراد ٔيزبثؼخ يذبظز انززكٛت ٔاالاطزٓالن

57

دظبو يذًذ ػًبر

فُٗ ػئٌٕ ُْذطٛخ راثغ

صٛبَخ انظٛبراد ٔاالػزاف ػهٓٛب

58

اطًبػٛم يذًذ ػهٙ

كٓزثبئٙ

انمٛبو ثبػًبل صٛبَخ انكٓزثبء ثبنكهٛخ

59

ػه ٙػجذانفزبح انطجبر

طجبن

انمٛبو ثبػًبل صٛبَخ انظجبكخ

60

دظ ٍٛػجذانمبدر ػجذانفزبح

طجبن

انمٛبو ثبػًبل انظجبكخ ٔصٛبَزٓب

61

يصطفٗ ادًذ يصطفٗ

ػبيم خذيبد يؼبَٔخ

انمٛبو ثبػًبل انُجبرح

62

ػه ٙيذًذ انطٕخٙ

َمبع دزفٙ

انمٛبو ثجًٛغ اػًبل انذْبَبد ثبنكهٛخ

63

فٕس٘ دظٍ يذًٕد

طبئك

64

ػجذانًٕنٗ دبيذ انٓهجبٔ٘

طبئك
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65

َجبح انزفبػٙ

يذٚز ػبو

66

دظ ٍٛاثٕراثّٛ

كبرت ػئٌٕ ادارٚخ أل

67

ايُٛخ رسق

كبرت ػئٌٕ ادارٚخ راثغ

68

طٓبو ػجذانٕادذ

كبرت انخ كبرجخ ثبنث

69

يذًذ انفمٙ

اخصبئ ٙػئٌٕ ادارٚخ

70

يذًذ ػهجٙ

اخصبئ ٙػئٌٕ ادارٚخ

يذٚز انمظى
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