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 م مهاو  يفىظلوا لتوصيفا

 لكليةا ميدع

Faculty Deans 

                                         
 عميد الكلية  المسمى الوظيفى 

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 رئيس الجامعة الرئيس المباشر 

  يرسمھا  لتيا  سياسةلود احد في لماليةوا يةدارإلوا لعلميةا شئونھاوإدارة  لكليةر اموأ تصريف :   يفةظلوا من لرئيسيض الغرا

 .بھا  للمعموا  اراتلقروا  ئحاللووا  نينالقوا  مألحكا  فقاو  لكليةا  مجلسو  لجامعةا  مجلس

 .بالكلية  لفنيينوا  لعاملينوا  ييندارالوا  نيھمومعاو  يسرلتدا  يئةه  ءعضاأجميع      :  عليهم  افباإلشر  ميقو  لذينا  ادألفرا

 :تلمسئولياوا  ملمهاا

 عميد الكلية وصف مهام ومسئوليات 

كعضو رئيسي في المجموعة التنفيذية للجامعة ، مع مسؤولية عامة محددة  BUEالمساهمة في التطوير االستراتيجي الواسع لـ  

؛ تصميم وتنفيذ خطط وسياسات وإجراءات الكلية اإلستراتيجية والتشغيلية التي تضمن المعايير األكاديمية  ليةعن إدارة الك

 وتحافظ عليھا  البريطانية والمصرية

ويعمل العمداء بشكل وثيق مع نواب الرئيس والمدير األكاديمي ومسجل الجامعة ورؤساء األقسام في عدد من المجاالت ذات 

 الصلة ؛ ومع األعضاء اآلخرين في المجموعة التنفيذية ، حسب االقتضاء.

 المسؤوليات

 لية ، والسياسات ذات الصلة ، في إطار رؤية الجامعة ورسالتھا.قيادة تطوير ومراقبة األهداف واألهداف االستراتيجية للك •

 ضمان تنفيذ استراتيجيات الجامعة وسياساتھا داخل الكلية  •

 إدارية لرؤساء أقسام الكلية  توفير قيادة تنفيذية   •

 تطوير وتنفيذ ورصد الھيكل التنظيمي للكلية بما يتماشى مع متطلبات الجامعة •

 لمستمر للكليةقيادة التطوير ا •

 والطويل األجل لضمان استمرار الكلية في الوفاء بمھمتھاالقيام بالتخطيط على المدى القصير ، والمدى المتوسط  •

اإلشراف على جميع البرامج التي تقدمھا الكلية ، بما في ذلك جميع جوانب تطوير المناهج الدراسية ، وتقييم البرامج   •

 ر البرامج والوحدات الجديدة ذات الصلة بالمجتمع.والوحدات القائمة ، وتطوي

 م والتعلم في جميع أنحاء الكليةيضمان اعتماد المعايير األكاديمية وممارسات الجودة في التعل  •

 ترشيح نائب )عميد( للكلية •

 تعيين األكاديميين والموظفين ذوي الصلة حسب تفويض الرئيس •

ديميين وتقييمھم ، والعمل مع رؤساء اإلدارات في توجيه وتوجيه الموظفين بدوام كامل االتفاق على تطوير الموظفين األكا •

 الترقية ، وفصل الموظفينآلية وبدوام جزئي ، والمشاركة في 

 واحدة على األقل كل سنة  مقررتدريس   •

 تحديد ودعم وتقييم كراسي اإلدارات •
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ر رؤية مشتركة للكلية وعلى تخطيط وتطوير وتنفيذ المناهج للعمل بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس على تطوي  •

 الدراسية 

 رصد وتوجيه الكلية في االستجابة للوائح والمتطلبات الخارجية للمصادقة واعتماد البرنامج •

 اإلشراف على التعليم والتدريب الداخلي والخبرات الميدانية األخرى ذات الصلة  •

 يرأس مجلس الكلية  •

 طوير واإلشراف على االتفاقات التعاونيةتحديد وت  •

االلتقاء بالطالب في مجموعة متنوعة من المنتديات ، لتقييم نقاط القوة والتحديات أمام الطالب في حياتھم األكاديمية  •

 والمھنية ، والشروع في تطوير الفرص لتطوير الطالب الفكرية والمھنية ، الستكمال وتوسيع إعدادهم للممارسة 

 ير العالقات وتمثيل الكلية مع المجتمع المحلي والوكاالت والمنظمات الوطنية والدولية.تطو  •

 توفير قيادة قوية ودعم جھود توظيف الطالب واالحتفاظ بھم •

 تعزيز الجامعة على الصعيدين الوطني والدولي •

 اإلشراف على التحقق من المملكة المتحدة المستمر في الجامعة •

 ضمان الجودة تنفيذ معايير  •

التأكد من أن الجامعة توفر بيئة أكاديمية جذابة للعاملين ذوي الكفاءات العالية وتناشد الطالب ذوي القدرات العالية عبر  •

 مجموعة من برامج الدراسة المتاحة 

 القيام بواجبات أخرى على نحو معقول قد يتطلبھا الرئيس أو نواب الرئيس.  •

 

 ار القيادات األكاديمية بالكليةمعايير إختي

بشأن تنظيم الجامعات والئحة الجامعة البريطانية فى مصر بما  1972لسنة  49للقانون رقم يتم اختيار القيادات األكاديمية طبقا 

 ال يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والئحة الجامعة البريطانية فى مصر

 الكلية عميدمعايير إختيار 

 جل الوظيفي والذي يشھد بااللتزام والنزاهة. ـ الس1

 ـ القدرات اإلدارية والقيادية. 2

 ـ النشاط العلمي والبحث العلمي.3

 ـ القدرة على العمل في فريق ووضع آليات العمل .4

 ـ اجتياز دورات تدريبية لتنمية المھارات اإلدارية.5

 ـ المساهمة في تطبيق نظم ضمان الجودة بالكلية . 6

 اركة فى األنشطة والخدمات المختلفة .ـ المش7

 ـ له دور فعال فى العالقات المتبادلة مع القطاعات الخدمية فى المجتمع .8

  . ـ يتمتع برؤية واضحة لتقديم خطة تطوير وتحسين نظام الجودة بالكلية9
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 مهام ومسئوليات   يفىظلوا لتوصيفا

 ليم والطالبوكيل الكلية لشئون التع

Faculty Vice Deans 

 

 بلطالوا لتعليمن الشئو لكليةا كيلو المسمى الوظيفى 

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

المركزية المختصة  بلطالن اشئو لجنةل خال منب لطالن ابشئو لخاصةر األموا تصريف : يفةظلوا من لرئيسيض الغرا

 بالجامعة 

ـ منسق    بالكلية  ـ منسق التعليم والتعلم    البرنامج التعليمىأعضاء هيئة التدريس منسق     :  عليهم  افباإلشر  ميقو  لذينا  ادألفرا

 بالجامعة  اإلمتحانات  ـ الھيئة المعاونة واإلداريين بالكلية و

 إدارة شئون الطالب. -

 اإلجتماعية ـ إدارة االنشطة الطالبية والشئون

 ـ إدارة التسويق والعالقات العامة والخريجون

 :تلمسئولياوا  ملمهاا

وكيل الكلية هو أحد أعضاء هيئة التدريس األقدم يعمل بشكل وثيق مع العميد ، لإلشراف وتطوير السياسة المتفق 

 :عليها في المجاالت التالية

 يم والطالب التعلم والتعل •

 األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية. •

 المسؤوليات

 التعاون مع العميد في إدارة شؤون الكلية.   •

 ينوب عن العميد في حالة عدم توفره أو تفويضه للقيام بذلك  •

ومديري التعليم  أن يكون مسؤوالً عن النجاح في إدخال جميع تعديالت البرنامج والتحسينات في التنسيق مع منسقي •

 والتدريب.

مساعدة العميد في ضمان اعتماد المعايير األكاديمية وممارسات ضمان الجودة في التعلم والتدريس في جميع أنحاء  •

 الكلية  

 ( SCUتحمل المسؤولية التشغيلية عن التحقق من البرنامج فيما يتعلق بالمجلس األعلى للجامعات )  •

 ( الخاص بكلية كليته.CPUلب مطلوب من قبل مجلس الجامعات الخاصة )االستجابة ألي قلق أو ط •

 مراجعة ملفات نقل الطالب وتوقيعھا قبل تقديمھا إلى مكتب شؤون الطالب   •

 مراقبى اإلمتحانات ، واإلشراف على  وأعمال اإلمتحاناترصد عملية االمتحانات بما في ذلك إعداد جدول االمتحانات  •

 اإلمتحاناتواستالم وتخزين أوراق  ، بما في ذلك نسخ

 قبل المجالس التنفيذية والوحدة البرامجية   اإلمتحاناتترؤس إدارة اإلشراف على نتائج  •
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  كل سنة على األقل في  مقرر واحدتدريس  •

 بالتنسيق مع العميد الجامعة حل المسائل والمشاكل الطالبية ضمن لوائح  •

ن الطالب والموظفين ، بما في ذلك نظام المعلم ، واإلشراف على األنشطة الرياضية تحمل المسؤولية عن االتصال بي •

 واالجتماعية للطالب في الكلية ؛

 انتداب أي من واجباته على النحو المتفق عليه من قبل العميد.  •

 القيام بواجبات أخرى على نحو معقول قد يتطلبھا العميد. •

 لتعليم والطالبمعايير إختيار وكيل الكلية لشئون ا

 ـ أن يكون حسن السير والسلوك 1

 .ـ أن يكون ذو خبرة إدارية ألحد األقسام العلمية2

 ـ تفضل الجنسية المصرية لمنصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب3

 معاييرعامة

 ـ السجل الوظيفي والذي يشھد بااللتزام والنزاهة. 1

 ـ القدرات اإلدارية والقيادية. 2

 العلمي والبحث العلمي. ـ النشاط3

 ـ القدرة على العمل في فريق ووضع آليات العمل .4

 اجتياز دورات تدريبية لتنمية المھارات اإلدارية.ـ 5

 ـ المساهمة في تطبيق نظم ضمان الجودة بالكلية . 6

 ـ المشاركة فى األنشطة والخدمات المختلفة .7

 . ظام الجودة بالكليةـ يتمتع برؤية واضحة لتقديم خطة تطوير وتحسين ن8
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 م  مهاو  يفىظلوا لتوصيفا

 للدراسات العليا والبحوث  لكليةا كيلو

 
 للدراسات العليا والبحوث  لكليةا كيلو المسمى الوظيفى 

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

 المختصة بالجامعة  المركزية   للجنةل اخال من ثلبحووا لعليات اسارالدن ابشئو لخاصةر األموا تصريف :يفةظلوا من لرئيسيض الغرا

 ييندارإلو ا ث لبحوا و  لعلياا ت سارالد ا  نشئو لجنة  ىف يس رلتد ا  يئةهء عضاأ  : ليهمعاف باإلشر مقوي لذينا اد فر   أل ا   

 :تلمسئولياوا  ملمهاا      

 .لمختصةن اللجام واألقساا مجالست حااقترإ علىء بنا لعليات اسارالد لمى واـ إعداد خطة البحث الع1

 .بالكلية  لمختلفةا  مألقساا  البحث العلمى مع   خطة  تنفيذ  متابعة  ـ   2

 .  نلشأا   اذه  في  لمرسومةا  لسياسةا  تنفيذ  متابعةو  لكليةا  في  لعلميةا  لنشرا  نشئو  على  افإلشراـ   3

 .جيةرلخا ا لثقافيةت العالقان اشئو توليو لكليةا في لعلميةات اولندات والمؤتمرا تنظيماح قترـ ا4

 .تياورلدوا جعالمروا بالكتب اهيدولتز لخطةاح اقتروإ لمكتبةن اشئو علىاف إلشراـ  5

 للدراسات العليا والبحوث  لكليةا كيلومعايير إختيار 

 ـ أن يكون حسن السير والسلوك 1

 .ذو خبرة إدارية ألحد األقسام العلميةـ أن يكون 2

 ـ تفضل الجنسية المصرية  3

 معاييرعامة

 ـ السجل الوظيفي والذي يشھد بااللتزام والنزاهة. 1

 ـ القدرات اإلدارية والقيادية. 2

 ـ النشاط العلمي والبحث العلمي.3

 ـ القدرة على العمل في فريق ووضع آليات العمل .4

 لتنمية المھارات اإلدارية.ـ اجتياز دورات تدريبية 5

 ـ المساهمة في تطبيق نظم ضمان الجودة بالكلية . 6

 ـ المشاركة فى األنشطة والخدمات المختلفة .7

 . ـ يتمتع برؤية واضحة لتقديم خطة تطوير وتحسين نظام الجودة بالكلية7
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 م  مهاو  يفىظلوا لتوصيفا

 لبيئة ا  تنميةو  لمجتمعا خدمةون لشئ لكليةا كيلو لكليةا كيلو

 

 لبيئةا تنميةو لمجتمعا خدمةون لشئ لكليةا كيلو المسمى الوظيفى 

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

 والعمل على تنمية البيئة من    لمجتمعا خدمةن بشئو لخاصةر األموا تصريف :يفةظلوا من لرئيسيض الغرا

 خالل اللجنة المركزية المختصة  بالجامعة                                  

 العامليين و لبيئةا تنميةو لمجتمعا خدمةن شئو لجنة  ىف  يس رلتدا  يئةهء عضاأ : ليهمعاف باإلشر مقوي لذيناألفراد 

 :تلمسئولياوا  ملمهاا

 . لبيئةا تنميةو لمجتمعا ةخدم في لكليةدور ا تحقيق تكفل لتيا  مجالبروا لخططا اد عد إ  .1

   لجامعيةا  تلمستشفياا  اعد  بلطالا  لغير  خدماتھا  متقد  لتيا  صلخاا  لطابعا  ذات  اتلوحدا  وإدارة  ء نشا إ  .2

 فعور  تعليمھمو  ،لحديثةا  لعلميةوا  لفنيةا  ألساليبا  امستخدا  على  لمجتمعا  ادفرأ  يبرتد  مجابر  تنفيذو  اد عد إ  .3

 .ت لمجاالا شتى في إلنتاجيةا تھمءكفا .4

 . لبيئةا تنميةو لمجتمعا خدمةف تستھد لتيات المحاضروا لعلميةوات الندات والمؤتمرا تنظيم- .5

 البيئة وتنمية المجتمع لخدمة اإلستراتيجية بالخطة المتضمنة األنشطة تنفيذ .6

 األسنان طب كلية)  الطبى القطاع ياتكل بمشاركة الجامعة تنظمھا التى والتثقيقية الطبية القوافل فى الكلية مشاركة أنشطة تنفيذ .7

 (  التمريض وكلية

 الجدد  الطالب إستقبال إسبوع وتنظيم التخرج حفل تنظيم فى الطالب بإتحاد واإلستعانة التنسيق .8

    الدواء صناعة شركات وممثلى والطالب التدريس هيئة أعضاء بمشاركة وندوات عمل ورش لعقد التنسيق .9

 والتوظيف التدريب فرص إلتاحة  الصيدلة  بدراسة العالقة ذات  والمؤسسات الكلية بين تعاون رتوكوالتب لعقد  التنسيق .10

 .الكلية أنشطة فى المجتمعية األطراف ومشاركة

  منھا واإلستفادة الكلية تقدمھا التي وتنميةالبيئة المجتمع الخدمات المجتمعيةعن  األطراف رضا عن قياس اجراء .11

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة فى الكلية نشاط عن سنوية قريرت  اعداد .12

 لبيئة ا تنميةو لمجتمعا خدمةون لشئ لكليةا كيلومعايير إختيار 

 ـ أن يكون حسن السير والسلوك 1

 .ـ أن يكون ذو خبرة إدارية ألحد األقسام العلمية2

 ـ تفضل الجنسية المصرية لمنصب 3

 معاييرعامة

 ذي يشھد بااللتزام والنزاهة. ـ السجل الوظيفي وال1

 ـ القدرات اإلدارية والقيادية. 2

 ـ النشاط العلمي والبحث العلمي.3

 ـ القدرة على العمل في فريق ووضع آليات العمل .4

 ـ اجتياز دورات تدريبية لتنمية المھارات اإلدارية.5
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 ـ المساهمة في تطبيق نظم ضمان الجودة بالكلية . 6

 طة والخدمات المختلفة .ـ المشاركة فى األنش7

 ـ له دور فعال فى العالقات المتبادلة مع القطاعات الخدمية فى المجتمع .8

 ـ يتمتع برؤية واضحة لتقديم خطة تطوير وتحسين نظام الجودة بالكلية .9
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 م مهاو  يفىظلوا لتوصيفا

 رئيس القسم األكاديمي 

Head of Academic Department 
 

 القسم األكاديمي رئيس المسمى الوظيفى 

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

 

 لقسم ا  في يةدارإلوا لعلميةن الشئوا على لقسما ئيسف ريشر :      يفةظلوا من لرئيسيض الغرا

ً و    لكليةا  مجلس  يرسمھا  لتىا  لسياسةا  ودحد  فى  ھاب  للمعموا  اراتلقروا  ئحاللووا  نينالقوا  مألحكا  فقا

 ي ألخرم األقساا معون لتعاا :ى   ألخرم األقساا مع لعالقةا

 بالقسم  لفنيينوا  نيھمومعاو  يسرلتدا  يئةه  ءعضاأ  :  عليهم  افباإلشر    ميقو    لذينا    ادألفرا  

 المسؤوليات

 م للقسرئيس القسم هو عضو هيئة تدريس سيساهم في التطوير اإلستراتيجي لإلدارة ويكون مسؤوالً عن اإلدارة الفعالة  •

 يحدد المسؤوليات األكاديمية واإلدارية للموظفين ، لضمان األداء السليم لإلدارة.  •

 يعمل رؤساء األقسام بشكل وثيق مع عميد الكلية ووكيل الكلية للمساهمة في تطوير الكلية  •

 الجامعة حسب الحاجة.  ويمثلون اإلدارة في اجتماعات رؤساء اإلدارات واللجان األخرى وفرق العمل ومجموعات الكلية أو •

 لقائمينا يسرلتدا يئةء هعضاأ  علىى آلخرا لجامعيةل األعماروس والدات والمحاضرا يعزتواح قترا •

  لقسما في يسربالتد

   للقسم بالنسبة لكليةرج اخا من يسرللتدب لندت امقترحااد عدإ •

 لعملا سير بحسنس لمساا شأنه من ما كل على لكليةا عميدغ بالوإ لقسما  خلم دالنظاا  حفظ •

 : اذه يتضمنو لماليةوا يةدارإلو ا لتعليميةوا لعلميةا لقسمن اشئو عن جامعيم عا كل نھاية في تقريراد عدإ •

ً ـ     لتنفيذا  عترضتا  لتى ا ت لعقباا  نبياو  نتائجھاو  تإلمتحاناوا  سةرالدا  نشئو  و  لعملا  أداء  ىمستوو  لقسما  في  طلنشاا  جهوأل  عرضا

 لقسما  علىمجلس  لتقريرا  اذه  ضيعرو  ،لمالئمةا  لبالحلو  تلمقترحاا  ضعرـ 

 يسرلتدا   يئةه  ءعضاأ  تعيين   اح  قتراـ 
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 م مهاو  يفىظلوا لتوصيفا

 ونأئبه   مدير وحدة ضمان الجودة

 
  مدير وحدة ضمان الجودة المسمى الوظيفى 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة 

 س عضو هيئة تدري الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

 

( من الئحة الجامعة بتعيين إدارة لضمان الجودة على المستويات المختلفة )الجامعة/الكليات( من أحد 269مادة )تطبيق نص ال

 أن يتمتععلى أعضاء هيئة التدريس كمدير مستقل وتكون إلدارته موازنة مالية والئحة تنفيذية معتمدة من مجلس الجامعة 

 :بالمعايير التالية 

 .ـ خبرة في مجال التطوير وضمان الجودة1

 ـ حاصال على دورات المراجعين الخارجيين للجودة في التعليم العالي2

 .ـ خبرة في حسن التواصل مع اآلخرين3

 المسؤوليات

ار القوانين واللوائح وقرارات مجلس إدارة يتولى مدير الوحدة تصريف أمورها اليومية وإدارة شئونھا الفنية واإلدارية والمالية فى إط •

 الوحدة ومسئولياته كالتالى:

 تسيير العمل اليومى للوحدة •

 متابعة قرارات مجلس إدارة الوحدة وقرارات إدارة  الجودة ومجلس الجامعة فيما يخص الوحدة. •

 الجامعة البريطانية.التنسيق بين إدارة الكلية و األقسام العلمية المختلفة وبين إدارة الجودة ب •

 اختيار أعضاء الوحدة من هيئة التدريس والھيئة المعاونة و اإلداريين بناء على خبراتھم فى هذا المجال إن وجد.  •

 تحديد مھام أعضاء الجھاز اإلداري و الفني للوحدة. •

 االجتماع دوريا بالمجلس التنفيذى للوحدة  مراجعة التقارير المقدمة. •

 ا و إداريا على العاملين بوحدة ضمان الجودة.اإلشراف فني •

 متابعة أداء العمل بالوحدة و اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظامه و انضباطه. •

 اقتراح صرف المكافآت لفرق العمل بالوحدة وأعضاء الجھاز اإلداري للوحدة.  •

افة األجھزة المعنية )مجلس الكلية ـ الجامعة ـ الجھات  حضور اجتماعات إدارة الجودة بالجامعة وتمثيل وحدة ضمان الجودة أمام ك •

 الخارجية المماثلة(. 

 عرض الدراسة الذاتية أو التقرير الذاتى السنوى أمام مجلس الكلية  •

 يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة في حالة غيابه. •

 

 

 

 

 

 



15 

  ة    ـ دليل التوصيف الوظيف للفئات األكاديمية واإلداري  الجامعة البريطانية فى مصر  ـ كلية طب األسنان
 JOP DESCRIPTION THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT 

 

 

 ونائبهمدير وحدة ضمان الجودة معايير إختيار 

 العمل، وحاصالً على درجة علمية مناسبة بالكلية. رأس ىعل تدريس هيئه ـ عضو1

من لديه خبرة سابقة بأعمال  العمل الفعلي، )ويفضل من سنتين عن تقل ال التدريس بالكلية لمدة هيئة أعضاء من يكون عضواً  ـ أن2

 الوحدة كأن يكون عضواً سابقاً بالوحدة(.

برامجي والمؤسسي، وبالمعايير األكاديمية المرجعية )القومية والعالمية( في تخصص على دراية كافية بمعايير االعتماد ال يكون أن ـ 3

 الكلية. 

 ـ الحصول على دورات المراجعة في مؤسسات التعليم العالي.4

 . ITـ الخبرة في التعامل مع نظم الــ5

 للوحدة. مديرا تعيينه ـ أال يشغل منصب إداري بالكلية عند6

 من حيث القدرة على القيادة وإدارة الوقت والفريق والموارد. ـ يتمتع بمھارات إدارية7

 ـ مشھود له بالمصداقية وااللتزام والعمل الجاد. 8

 يتميز بشخصية قادرة على إقامة العالقات الطيبة مع إدارة الكلية، أعضاء هيئة التدريس، والطالب والموظفين العاملين بالكلية. ـ 9

 .يةقانون مسائله ألي يتعرض ـ لم10
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 والمهام  لوظيفىا  لتوصيفا

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
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 تعيين أعضاء هيئة التدريس 

يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم   •

( باالئحة 84كون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة بناءا على المادة )المختص، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد وي

 .الجامعة

يجوز بقرار من رئيس الجامعة شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالكلية بطريق الندب أو اإلعارة أوكأساتذة زائرين من  •

( 85بناءا على المادة ) .اء ترشيح مجلس الكليةشاغلي هذه الوظائف في الكليات المناظرة و وفقا لالئحة الجامعة وذلك بن

 .باالئحة الجامعة

 واجبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 أوال: واجبات أعضاء هيئة التدريس

على العملية  على عضو هيئة التدريس أن يتفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسھم في اإلشراف

  :التعليمية والبحثية بالكلية والجامعة على التفصيل اآلتي

 ـ إجراء البحوث والدراسات المبتكرة1

 ـ اإلشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع2

 لميةـ ترسيخ وتدعيم اإلتصال المباشر بالطالب ورعاية شئونھم اإلجتماعية والثقافية والرياصية والفنية والع3

 ـ حفظ النظام داخل قاعات المحاضرات والدروس والبحوث والمعامل4

 ـ تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجريت وتم نشرها، والبحوث الجارية 5

  .ـ المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكون عضوا فيھا وأعمال المؤتمرات العلمية للكلية6

سة الحضور للجامعة طبقا للوائح المعمول بھا و المعلنة ألعضاء هيئة التدريس، ولرئيس الجامعة بناء على ـ االلتزام بسيا7

 توصية عميد الكلية السماح لعضو هيئة التدريس بيوم تفرغ لألبحاث طبقا الخاصة بذلك 

 ( باالئحة الجامعة94( بناءا على المادة ) 8 ـ1ـ اإللتزام بسياسة األعباء التدريسية والوظيفية المعمول بھا  في الجامعة ) من 8  

 ( باالئحة الجامعة95بناءا على المادة ) .ـ  ال يجوز العضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل9

أن   ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس اإلشتغال بالتجارة أو االشتراك في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو  ـ 10

 ( باالئحة الجامعة96يجمعوا بين وظيفتھم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة بناءا على المادة )

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إإل بترخيص من ـ  11

 ( باالئحة الجامعة 97رئيس الجامعة بناء على توصية العميد بناءا على المادة )

ـ ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتھم أو اإلشراف على ما يعطى بھا من دروس إال بترخيص 12

 ( باالئحة الجامعة98بناءا على المادة )  .من رئيس الجامعة بناء على موافقة عميد الكلية

إيقافه عن العمل فى حالة إخالله بواجباته أو مقتضايات وظيفته ـ لرئيس الجامعة إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق و13

 ( باالئحة الجامعة99بناءا على المادة ) .ومزاولته أي عمل يتعارض معھا
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 ثانيا: واجبات أعضاء الهيئة المعاونة 

لى الماجستير أو ـ يلتزم المدرسون المساعدون والمعيدون ببذل أقصى جھد في دراساتھم وبحوثھم العلمية للحصول ع1

الئحة الجامعة  .الدكتوراه أو ما يعادلھما وعليھم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من األعمال

 ( باالئحة الجامعة115بناءا على المادة ) البريطانية في مصر

درجة جامعية في غير تخصص أقسامھم    ـ ال يجوز للمدرسين المساعدين أو المعيدين أن يسجلوا دراسات عليا للحصول على2

 ( باالئحة الجامعة 116بناءا على المادة ) إال بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية

 ( باالئحة الجامعة117بناءا على المادة ) قدراتھملتنمية ـ يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون تدريب 3

  ايدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية والمؤتمرات العلمية لألقسام وذلك وفقـ على المدرسين المساعدين والمع4

 ( باالئحة الجامعة 118بناءا على المادة ) لما يقرره مجلس الجامعة

 ( باالئحة الجامعة118ـ اإللتزام بسياسة الحضور للجامعة طبقا . ً للوائح المعمول بھا بناءا على المادة )5

( 118بناءا على المادة ) .من هذه الئحة الجامعة على المعيدين والمدرسين المساعدين 99إلى  94أحكام المواد من   ـ تسرى6

 باالئحة الجامعة
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 ذستاأ جةرلد يفىظلوا لتوصيفا

  شلنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ من لقسمر اموأ تصريف   :الغرض الرئيسى من الوظيفى 

 .دةلمات ارالمقر

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لكليةا عميد الرئيس المباشر 

 لقسما سياسة يخص فيماي ألخرم األقساا معون لتعاا ىألخرم األقساا مع لعالقةا

 والھيئة المعاونة (    ذستاأ  جةدر   من  قلأ(  يسرلتدا  يئةه  ءعضاأ   عليهم  افباإلشر  ميقو  لذيناألعضاء ا

 والفنيين بالقسم  

 ساعات أسبوعيا  8 بء التدريسى الع

 :لمطلوبةه الخبرت واالهلمؤا

ى  حدا في ألقلا عليات سنو خمسة لمد مساعدذ ستاأ يفةوظ شغل قدن يكوأن  :  للتعيين ألساسيةات الخبرا

 لتخصص ل امجا في  تلجامعاا

 يةجنبأ جامعة منأو  لمصريةت الجامعاي ا حدا منذ ألستا لعلميا للقبا  عليل  لحصوا ت: الهلمؤا

 ةرظمنا

  في لعليات اسارالدا  مجابرو لعلميةا لرسائلا  علياف إلشروا لعلميةث األبحااء اجرإ رات:لمهاا

 لتخصص ل امجا

 لعملا فريقدة قيا  عليرة لقدا ي:خرآ

 لعملم ابنظام إللماة والجيدا  يةدارإلرات القدا

 لقسما سياسة يخص فيما بالكلية يةدارإلوا لفنيةة األجھزا مع لتنسيقا

 

 :لتفصيليةت المسئوليام واالمها

 دةلمارات المقرش لنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ .1

 . لشفويةوا لعمليةوا لنظريةت اإلمتحانال ابأعمام لقياا- .2

 .دةلمارات المقر لتصحيحل ابأعمام لقياا .3

 .نتيجة  نعال وإ  صدور  قبةامر  من  بھا  يكلف  لتيا  وللكنترا  لبأعما  ملقياا .4

 . لكليةات امؤتمروات وند فياك إلشترا .5

 .لتخصصا  في لعليات اسارالدا  مجابرو لعلميةا لرسائلا  علياف إلشروا لعلميةث األبحااء اجرإ .6

 .لعلميةا لرسائلا على لحكمن الجا  فى كةرلمشاا .7
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 ذ مساعدستاأ جةرلد يفىظلوا لتوصيفا
 

 

 راتللمقرش لنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ لوظيفى :  الغرض الرئيسى من ا

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة 

 لقسما مجلس ئيسر الرئيس المباشر 

 لقسما سياسة يخص فيماي ألخرم األقساا معون لتعاا ىألخرم األقساا مع لعالقةا

 والھيئة المعاونة   )  مساعد  ذستاأ  جةدر   من  قلأ(  يسرلتدا  يئةه  ءعضاأ   عليهم  افباإلشر  ميقو  لذيناألعضاء ا

 والفنيين بالقسم  

 ساعات أسبوعيا   10 العبء التدريسى 

 :لمطلوبةه الخبرت واالهلمؤا

 

 :  للتعيين ألساسيةات الخبرا

  في  تلجامعاي احدا  في ألقلا عليات سنو خمسة لمدرس مد يفةوظ شغل قدن يكوأن 

 لتخصص ل امجا

 جامعة منأو  لمصريةت الجامعاي احدا من مساعدذ الستا لعلميا للقبا  عليل  لحصوا ت: الهلمؤا

 ةرظمنا جنبيةأ

  في لعليات اسارالدا  مجابرو لعلميةا لرسائلا  علياف إلشروا لعلميةث األبحااء اجرإ رات:لمهاا

 لتخصص ل امجا

 لعملا فريقدة قيا  عليرة لقدا ي:خرآ

 لعملم ابنظام إللماة والجيدا  يةدارإلرات القدا

 لقسما سياسة يخص فيما بالكلية يةدارإلوا لفنيةة األجھزا مع تنسيقلا

 

 :لتفصيليةت المسئوليام والمهاا 

 راتللمقرش لنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ .1

 .لشفويةوا لعمليةوا لنظريةت اإلمتحانال ابأعمام لقيا .2

 لتصحيح ل ابأعمام لقياا .3

 .  نتيجة  نعالوإ  صدور  قبةامر  من  بھا  يكلف  لتيا  وللكنترا  لبأعما  ملقيا .4

 . لكليةات امؤتمروات وند فياك إلشترا .5

 .لتخصصا  في لعليات اسارالدا  مجابرو لعلميةا لرسائلا  علياف إلشروا لعلميةث األبحااء اجرإ .6

 لعلميةا لرسائلا على لحكمن الجا  فى كةرلمشاا .7
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 مدرس  جةرلد يفىظلوا لتوصيفا

 راتللمقرش لنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ ى من الوظيفى :  الغرض الرئيس

 عضو هيئة تدريس  الفئـــــــــة: 

 لقسما مجلس ئيسر الرئيس المباشر 

 لقسما سياسة يخص فيماي ألخرم األقساا معون لتعاا ى:ألخرم األقساا مع لعالقةا

  افباإلشر  ميقو  لذيناألعضاء ا

  : عليهم

 بالقسم  لفنيينوا  )رسمد  جةدر  من  قلأ(  نةولمعاا  ئةلھيا   ءعضاأ

 ساعات أسبوعيا   12 العبء التدريسى 

 

 :لمطلوبةه الخبرت واالهلمؤا

 ألساسيةات الخبرا

 :  للتعيين

  من  لھاديعا  ما  أو  لمصريةا  تبالجامعا  نألسناا  بط   تكليا  يحدا  في  يسيةرتد  ةخبر

 .ألجنبيةا  تلجامعاا

   لمصريةت الجامعاي احدا من مدرس لعلميا للقبا علي للحصواراه ـ  كتود ت: الهلمؤا

 ةرظمنا جنبيةأ جامعة منأو 

 فى مجال التخصص   لعلميةث األبحااء اجرإ رات:لمهاا

 لعملا فريقدة قيا  عليرة لقدا ي:خرآ

 لعملم ابنظام إللماة والجيدا  يةدارإلرات القدا

 لقسما سةسيا يخص فيما بالكلية يةدارإلوا لفنيةة األجھزا مع لتنسيقا

  

 :لتفصيليةت المسئوليام والمهاا

 راتللمقرش لنقات احلقاو لعمليةروس الدات والمحاضرء اعطاإ .1

 . لشفويةوا لعمليةوا لنظريةت اإلمتحانال ابأعمام لقياا .2

 لتصحيح ل ابأعمام لقياا .3

 .  نتيجة  نعالوإ  صدور  قبةامر  من  بھا  يكلف  لتيا  وللكنترا  لبأعما  ملقياا .4

  . لكليةات امؤتمروات وند في  اكترإلشا .5

 )مساعدف مشر( لعلميةا  لرسائلا علياف إلشرا فىاك الشتروا لعلميةث األبحااء اجرإ .6

 
 شروط التعيين مدرسا 

 يشترط فيمن يعين مدرس ما يلي: 

 اـ أن تكون قد مضت ست سنوات على األقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلھم1  

 ( باالئحة الجامعة87ـ أن توصي بصالحيته للتدريس لجنة الصالحية المشكلة بقرار من عميد الكلية بناءا على المادة )2  
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 مدرس مساعد  جةرلد يفىظلوا لتوصيفا
 

 
الدراسية تحت إشراف أعضاء لمساعدة في التدريس والتدريب العملي وفي المقررات ا الغرض الرئيسى من الوظيفى :  

هيئة التدريس وإعداد الدراسات والبحوث العلمية الالزمة للحصول على الدرجات  

 العلمية العليا وأي أعمال أخرى يكلفھم  

 )مدرس مساعد( عضو هيئة معاونة الفئـــــــــة: 

 لقسما مجلس ئيسر  :الرئيس المباشر

 لقسما سياسة يخص فيماي ألخرم اساألقا معون لتعاا ى:ألخرم األقساا مع لعالقةا

 بالقسم  لفنيينوا  س مساعد (رمد  جةدر  من  قلأ(  نةولمعاا  لھيئةا   ءعضاأ  : عليهم  افباإلشر  ميقو  لذيناألعضاء ا

 ساعات أسبوعيا   14 :العبء التدريسى 

 :لمطلوبةه الخبرت واالهلمؤا

 لتخصص ا في عمليةة خبر :  للتعيين ألساسيةات الخبرا

 ةرظمنا جنبيةأ جامعة منأو   لمصريةت الجامعاي احدا من اجستيرم ت: الهلمؤا

 .لعلميةث األبحااء اجرإ رات:لمهاا

 لعملا فريقدة قيا  عليرة لقدا ي:خرآ

 لعملم ابنظام إللماة والجيدا  يةدارإلرات القدا

 لقسما سياسة يخص فيما بالكلية يةدارإلوا لفنيةة األجھزا مع لتنسيقا

 :تفصيليةلت المسئوليام والمهاا

 نألسناوا لفما بط كليةب لطال لعمليةت ايبارلتدش والنقات احلقا في نةولمعاا .1

 .ر لحضوف اكشو كتابةت وجارلدا صدر في نةولمعاا .2

 .قبةالمرل اعماأ في كةرلمشاا .3

 .راه لدكتوا  جةدر  عليل للحصو  مةزلالت اسارالدث والبحواء اجرإ .4

 (د تعيين الهيئة المعاونة ) مدرس مساع

وذلك للمساعدة في التدريس   ةا علميا معيدون ومدرسون مساعدون في الكليهتعمل الجامعة بإختيار نخبة من الكوادر الشابة وإعداد

والتدريب العملي وفي المقررات الدراسية وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وإعداد الدراسات والبحوث العلمية الالزمة 

  ( باالئحة الجامعة111العليا وأي أعمال أخرى يكلفھم  بناءا على المادة )للحصول على الدرجات العلمية 

 شروط التعيين مدرس مساعد 

 يشترط فيمن يعين ما يلى : 

 ـ أن يكون حاصال على تقدير جيد جدا على األقل  1

 ـ أن يكون حسن السير والسلوك 2

 لمشكلة من ثالثة أساتذة ويصدر قرار من عميد الكلية جتياز القبول من لجنة الصالحية اإلـ يتم التفضيل بينھم طبقا 3
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 ـ أن يثبت لياقته الصحية بمعرفة الجھة الطبية المختصة 4

  ( باالئحة الجامعة112بناءا على المادة ) .ـ أن يحدد موقفه من التجنيد5

ومجلس الكلية  يجوز تعيين طالب بحث ويصدر بتعيينھم قرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم        

وموافقة مجلس الجامعة وذلك فى المشروعات البحثية التى تتطلب هذا ولمدة محددة ويفضل خريجي الجامعة 

 ( باالئحة الجامعة113بناءا على المادة ) .البريطانية في مصر
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 معيد جةرلد يفىظلوا لتوصيفا
 

 
ي التدريس والتدريب العملي وفي المقررات الدراسية تحت إشراف لمساعدة فا الغرض الرئيسى من الوظيفى :  

أعضاء هيئة التدريس وإعداد الدراسات والبحوث العلمية الالزمة للحصول على  

 الدرجات العلمية العليا وأي أعمال أخرى يكلفھم  

 عضو هيئة معاونة ) معيد( الفئـــــــــة: 

 لقسما مجلس ئيسر الرئيس المباشر 

 لقسما سياسة يخص فيماي ألخرم األقساا معون لتعاا ى:ألخرم األقساا مع ةلعالق ا

 بالقسم  لفنيينوا  رس مساعد (مد  جةدر  من  قلأ(  نةولمعاا  لھيئةا   ءعضاأ  : عليهم  افباإلشر  ميقو  لذيناألعضاء ا

 ساعات أسبوعيا   14 العبء التدريسى 

 :لمطلوبةه الخبرت واالهلمؤا

   ألقلا علي اً جد جيدقدير ت :  للتعيين ألساسيةات الخبرا

 وأن يكون أمضى فترة اإلمتيازبكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان  ت:  الهــــلمؤا

 .لعلميةث األبحااء اجرإ رات: اــــــلمها

 لعملا فريقدة قيا  عليرة لقدا ي:رــخآ

 لعملم ابنظام إللماة والجيدا  يةدارإلرات القدا

 لقسما سياسة يخص فيما الكليةب يةدارإلوا لفنيةة األجھزا مع لتنسيقا

 :لتفصيليةت المسئوليام والمهاا

 نألسناوا لفما بط كليةب لطال لعمليةت ايبارلتدش والنقات احلقا في نةولمعاا .1

 .ر لحضوف اكشو كتابةت وجارلدا صدر في نةولمعاا .2

 .قبةالمرل اعماأ في كةرلمشاا .3

 .الماجستير  عليل للحصو  مةزلالت اسارالدث والبحواء اجرإ .4

 شروط التعيين ) معيد( 

ـ أن يكون من خريجي الجامعة البريطانية في مصر وحاصال التقدير العام في درجة البكالوريوس أو الليسانس، أو ما 1

 .يعادلھما من الجامعات المماثلة في التخصص المطلوب  في حالة عدم وجود خريجين من الجامعة

 جدا على األقل فى مواد التخصص ـ أن يكون حاصال على تقدير جيد 2

 ـ أن يكون حسن السير والسلوك 3

ـ أن يكون المعيد من خريجي الكلية للسنتين األخيرتين، ويتم التفضيل بينھم طبقا إلجتياز القبول من لجنة الصالحية  4

 المشكلة من ثالثة أساتذة ويصدر قرار من عميد الكلية 

 لطبية المختصة ـ أن يثبت لياقته الصحية بمعرفة الجھة ا 5

  ( باالئحة الجامعة112بناءا على المادة ) .ـ أن يحدد موقفه من التجنيد 6
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 لمقيم ا  للطبيب يفىظلوا لتوصيفا

 

  في  لمقيما  لطبيبا   يقضيھا   اتسنوث ثال  مدتھاو  نألسناوا   لفما  حةاجرو  بط   وعفر   حدأ  في  لتخصصا  لىإ  فتھد  لمقيما  لطبيبا  يفةوظ

 فقةامو بعد خرم آعاة لمد لنيابةة افتر مد يمكنو                     للكلية( خليةا لدا   لالئحةا   في   ليھاإ  رلمشاا   (يه إلكلينيك(  ا لتخصصا  وعفر   حدأ

 .لجامعةا ئيسو ر لكليةا  عميد   فقةابمو  عامين قصىأ بحدو لقسما مجلس

 :- يفةظلوا لشغلم لتقدا  وطشر

  له  لمعدلها نينالقووا 1987 لسنة 47قمر لةوبالد لمدنيينا لعاملينم انظان لقانو لعامةم الألحكا بقاً ن طيكو يفةظلوه اذه في لتعيينـ ا1

 .نمتحاون إبد تشغل لتيا ائفظلون ابشأ

                     نألسناوا لفما بط كلية منن ألسناوا لفما  حةاجرو بط فيس يورلبكالوا جةدر  على  حاصالم لمتقدن ايكوـ أن 2

 ألقل ا علىز ألمتياا يررتقا في اً جد جيد جةربدن تكوأن  علىز، متياة إمد مضيأ قدن يكو  ـ أن 3

 .ز ألمتياة افترم تماأ من) أثنى عشر شھرا ( حدم واعا كثرمنأ علية مضىأ قدن يكوـ  4

 :-لتاليا لنحوا على لمتقدمينا بين نةرلمقاا تتمـ 5

ً مضاف  سيورلبكالوا  في  عليھا  لحاصلا  تجارلدا  عمجمو  على  ءبنا  -  .ليھا ا  م لمتقد ا لتخصصا  دةما  ليھاإ  ا

 .لتخصصدة ا ما في ألعلىا  جةرلدا على  لحاصلا يفضلوى لتساا عندو -

 .يبرلتدز امتياة أفتر في  علىأ تقدير على  لحاصلا يفضلوى لتساا عندـ و

 به.  عمل لل ح شمرلا مسقالب  عمللا ةترف ي ف ى لعأ ريتقد  ى لع ل اصحلا ل ضيف ىوساتلا دنع ـ و
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 اإلدارية والفنية: الفئات ثانيا

 وتمريض األسنان  

 

  



27 

  ة    ـ دليل التوصيف الوظيف للفئات األكاديمية واإلداري  الجامعة البريطانية فى مصر  ـ كلية طب األسنان
 JOP DESCRIPTION THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT 

 

 

 لعميد ا مكتب  مدير يفةظلوا سما

 لكليةا عميد بمكتب يفةظلوه اذه  تقع

 منه  رتصد  لتيا  تلموضوعاا  متابعةو  للمكتب  دتر  لتيا  تلموضوعاا  ضعر و  سةرابد  يفةظلوا  تختص  -

 

 :يفةظلوت امسؤليات وجباوا

 لكلية ا لعميدم لعااف الإلشر يفةظلوه اذه اغلش  يخضع -

 بالمكتب لعاملينا  علياف إلشرا -

  لعميدا  به  يؤشر  ما  لتنفيذ  مةز لالا  راءاتإلجا  ذتخاإ  و  عرضھا  قبل   اردةلوا   تلموضوعاا  سةدرا  -

 يمتنظ لمتابعها  هلھذ  لألعماا  تسجال  علي  افإلشرا  مع  لعميدا  به  رشاأ  ما  نبشأ  لكليةا  مبأقسا  يتم   ما متابعةـ 

 بالعميد لخاصةا  تلمقابالا  -

   هلدعوا  توجيهو  لألعماا اولجد تنسيقو لكليةا  مجلس علي عرضھاب لمطلوت ا لموضوعاا  ادعدإ - 

  بالعميد لخاصةا لتليفونية ت اإلتصاالا بكافة  ملقياا -

 مماثلةي خرل أ عماأ من ليةإ يسند بمام لقياا  -

 

  : يفةظلوا شغل  وطشر

 .لعملا   لمجا  في  لمتخصصا  يبرلتدا  و  لمتخصصةا  ةلخبرا  فراتو  جانب  يلا  مناسب  عالي   سيدرا  لهمؤ  -

 . ةمباشر  نيدالا  جةرلدا  من  يفةوظ  في  القلا  علي  اتسنو  8  ارهقد  بينيه  ةمد  ء قضا   -              

 .يفةظلوا لشغلح بنجا مةزلالا يبيةرلتدا مجالبرز اجتياإ  -
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 م والطالب لشئون التعلي لكليةا كيلو  مكتب  مدير : يفةظلوا سما

   بلطالوا  لتعليما  نلشئو  لكليةا  وكيل  بمكتب  يفةظلوا  هذه  تقع

 .منه  رتصد  لتيا  تلموضوعاا  متابعةو  للمكتب  دتر  لتيا  تلموضوعاا  ضعر و  سةرابد  يفةظلوا  تختص  -

 

 :يفةظلوت امسؤليات وجباوا

 بلطالوا  لتعليما  نلشئو  لكليةا  وكيل  ملعاا   افلإلشر  يفةظلوا  هذه  شاغل  يخضع  -

 .بالمكتب  لعاملينا  علياف رإلشا  -

 لوكيلا  به  يؤشر  ما  لتنفيذ  مةزلال ا  اءاتإلجرا  ذتخاإ  و  عرضھا  قبل  اردةلوا  تلموضوعاا  سةدرا -

 بالوكيل لمتعلقةت اللموضوعا بالنسبة لحفظارد و الودر و الصال اعماأ  علياف إلشرا    -

 .  مةزلالات التحريرو ا لنسخل ا عماأ  عليافإلشرا- 

 . كيللوت امقابال تنظيم  -

 .  مماثلة  يخرأ  لعماأ  من  ليهإ  يسند  بما  ملقياا  -

 

 : يفةظلوا شغلوط شر

 .لعملا  لمجا  في  لمتخصصا  يبرلتدا   و  لمتخصصةا  ةلخبرا  فراتو  جانب  ليا  مناسب  عالي   سيدرا  لهمؤ

 .  ةمباشر  نيدالا   جةرلدا  من  يفةوظ  في  القلا  علي  اتسنو   8  ارهقد  بينيه  همد  ءقضا  -

 الوظيفة  لشغلح بنجا مةزلالا يبيةرلتدا مجالبرز اجتياإ  -
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 للدراسات العليا والبحوث   كيلو  مكتب  مدير : يفةظلوا سما

 لبيئةا تنميةو لمجتمعا خدمة  للدراسات العليا والبحوث   لكليةا  وكيل  بمكتب  يفةظلوا  هذه  تقع

 .منه  رتصد  لتيا  تلموضوعاا  متابعةو  للمكتب  دتر  لتيا  تلموضوعاا  ضعر و  سةرابد  يفةظلوا  تختص  -

 

 :يفةظلوت امسؤليات وجباوا

   للدراسات العليا والبحوث   لكليةا  وكيل  ملعاا   افلإلشر  يفةظلوا  هذه  شاغل  يخضع  -

 .بالمكتب  لعاملينا  علياف إلشرا  -

 لوكيلا  به  يؤشر  ما  لتنفيذ  مةزلال ا  اءاتإلجرا  ذتخاإ  و  عرضھا  قبل    اردةلوا  تلموضوعاا  سةدرا -

 .  بھا  تكليفه  لوكيلا  يير  لتيا  ثولبحا  و  تسارابالد  ملقياا  -

 بالوكيل لمتعلقةت اللموضوعا بالنسبة لحفظارد و الودر و الصال اعماأ  علياف إلشرا  -

 .  مةزلالات التحريرو ا لنسخل ا عماأ  عليافإلشرا-

 . لوكيلت امقابال تنظيم  -

 .  مماثلة  يخرأ  لعماأ  من  ليهإ  يسند  بما  ملقياا  -

 

 : يفةظلوا شغلوط شر

 .لعملا  لمجا  في  لمتخصصا  يبرلتدا   و  لمتخصصةا  ةلخبرا  فراتو  جانب  ليا  مناسب  عالي   سيدرا  لهمؤ

 .  ةمباشر  نيدالا   جةرلدا  من  يفةوظ  في  القلا  علي  اتسنو   8  ارهقد  بينيه  همد  ءقضا  -

 الوظيفة  لشغلح بنجا مةزلالا يبيةرلتدا مجالبرز اجتياإ  -
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 جتمع وتنمية البيئة    لشئون خدمة الم كيلو  مكتب  مدير : يفةظلوا سما

 لبيئةا تنميةو لمجتمعا لخدمة     لكليةا  وكيل  بمكتب  يفةظلوا  هذه  تقع

 .منه  رتصد  لتيا  تلموضوعاا  متابعةو  للمكتب  دتر  لتيا  تلموضوعاا  ضعر و  سةرابد  يفةظلوا  تختص  -

 

 :يفةظلوت امسؤليات وجباوا

 لبيئةا تنميةو مجتمعلا لخدمة     لكليةا  وكيل  ملعاا   افلإلشر  يفةظلوا  هذه  شاغل  يخضع  -

 .بالمكتب  لعاملينا  علياف إلشرا  -

 لوكيلا  به  يؤشر  ما  لتنفيذ  مةزلال ا  اءاتإلجرا  ذتخاإ  و  عرضھا  قبل    اردةلوا  تلموضوعاا  سةدرا -

 بالوكيل لمتعلقةت اللموضوعا بالنسبة لحفظارد و الودر و الصال ا عماأ  علياف إلشرا  ـ 

 .  مةزلالات التحريرو ا لنسخل ا عماأ  عليافإلشرا -

 . لوكيلت امقابال تنظيم  -

 .  مماثلة  يخرأ  لعماأ  من  ليهإ  يسند  بما  ملقياا  -

 

 : يفةظلوا شغلوط شر

 .لعملا  لمجا  في  لمتخصصا  يبرلتدا   و  لمتخصصةا  ةلخبرا  فراتو  جانب  ليا  مناسب  عالي   سيدرا  لهمؤ

 .  ةرمباش  نيدالا   جةرلدا  من  يفةوظ  في  القلا  علي  اتسنو   8  ارهقد  بينيه  همد  ءقضا  -

 الوظيفة  لشغلح بنجا مةزلالا يبيةرلتدا مجالبرز اجتياإ  -
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 خصائى معمل أ : أسم الوظيفة

 :ملعاا  لوصفا

 .لعمليةا  تلكلياا  بمعامل  يفةظلوا  هذه  تقع  -

 .ةالجھزا  صيانةو  ةتجھيزو  لمعملا  ادعدإ  علي  افباالشر  يفةظلوا  تختص  -

 

 :يفةظلوت امسؤليات وجباوا  

 .لمختصا  لرئيسا  من  ملعاا  للتوجيه  يفةظلوا  هذه  شاغل  يخضع -

 .  لتلفا  من  يستعملھا  لتيا  تالالا  و  ةالجھزا  صيانة  علي  فيشر  -

 . لتشغيلاو ا يبرلتدل االعمات خاماات وادوات ومعد منم يلز ما تحضير يتابع  -

 .  تالالا  و  ةالجھزا  تشغيل  علي  فيشر  -

 .تللخاما لفحصن الجا فيك يشتر  -

 .  دواتالا  و  ةالجھزا  امستخد ا  علي  دلجدا  ينلعاملا  يبرتد  علي  فيشر  -

 .ي لسنود الجرن الجا فيك يشتر  -

 .يفةظلوا  تمسئولياو  تجباوا  قنطا  في  مماثلة  يخر أ  لعماأ   من  ليهإ  مايسند  دييؤ  -

 

 : يفةظلوا شغلوط شر

 .لعملل امجا في لمتخصصا يبرلتداو علوم س يوربكالو علىل  لحصوا  -
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 مريض األسنانت : أسم الوظيفة
  :ملعاا لوصف ا 

 مستشفى الكلية     لكلية ا  داتعيا  فى  يفةظلوا  هذه  تقع   

 :يفةظلوت امسئولياو   تجباوا

 .لوقائيةوا لعالجيةاءات اإلجرا جميع فين ألسناا بيبة طمساعد  -

 .اتلحشووا    ذجلنماا  ادمو  تجھيز  -

 .تلملفاا حفظج ولعالد ابنو  تسجيل-

 .تعليمالتا حسب للمرضى لصحية لتوعيةا  -

 .نألسنادة اعياات معدة وألجھزا  صيانةو نظافة علىاف إلشرا -

 .نألسناات امعدأدوات و تعقيم علىاف إلشرا  -

 .لعملء اثناأ لعامةا  لسالمةا عداقودئ ومبا  تطبيق -

 ختصاصها  ضمن  بھا  يكلف  ىخر أ  ممھا  بأية  ملقياا  - 

 

 : يفةظلوا شغلوط شر

 .لعملل امجا في لمتخصصا يبرلتدو ا تمريضس يوربكالو علىل  لحصوا  -
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 ن سناأ فنى : يفةظلوا سما
 

  :ملعاا  لوصفا  

 لتقويما  و  لمتحركةا  و  لثابتةا  تلتركبياا  لقسم  لكليةا  معامل  فى  يفةظلوا  هذه  تقع  :تتركيبا  فنى  -

 الشعةا  قسم  فى  يفةظلوا  هذه  تقع  :شعةأ  فنى  -

 

 :يفةظلوت امسئوليات و جباوا

 .ركةلمتحوا لثابتةن األسناا عمل  -

 .لكاملةوا لجزئيةا قمطألا صنع -

 .ميكا لسيرر والجسون والتيجاا صنع  -

 .نألسناا  تقويم  ةجھزأ  صنع -

 .يةرلفون األسناا صنع -

 .نألسناا  لطبيب  اادهعدوإ  ألشعةا  مفالأ  بعط  -

 .لعملء اثناأ لعامةا  لسالمةا عداقودئ ومبا تطبيق  -

 .لشھريةا  ءاتإلحصاا  ملعو  بالقسم  لخاصةا  تلسجالا  في  لطبيةا  اءاتإلجرا  ينوتد  -

 .ختصاصها  ضمن  بھا  يكلف  ىخر أ  ممھا  بأية  ملقياا  -

 

 :يفةظلوا شغل  وطشر

 ثم  عامين  ةلمد  لتكليفا  و  شعةأ  فنى  أو  نسناأ  تتركيبا  تخصص  صحى  فنى  معھد  مبلود  على   ل لحصو ا  

 .يفةظبالو  لتعيينا

  



34 

  ة    ـ دليل التوصيف الوظيف للفئات األكاديمية واإلداري  الجامعة البريطانية فى مصر  ـ كلية طب األسنان
 JOP DESCRIPTION THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT 

 

 

 

 

 

 

 

Job description   

THE BRITISH UNIVERSITY IN 

Staff  Academic 
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Faculty Deans 

 

Job Purpose 

To contribute to the broad strategic development of BUE as a key member of the University’s 

Executive Group, with specific overall responsibility for the management of Faculties; the design and 

delivery of Faculty strategic and operational plans, policies and procedures that assure and maintain 

UK and Egyptian academic standards throughout BUE’s undergraduate provision; and the provision of 

a quality student learning experience. 

The Deans will work closely with the Vice-Presidents, Academic Director, University Registrar and 

Heads of Department in a number of related areas; and with other members of the Executive Group, as 

appropriate. 

Responsibilities 

• To lead the development and monitoring of the Faculty’s strategic aims and objectives, and 

related policies, within the context of the University’s vision and mission 

• To ensure the implementation of the University’s strategies and policies within the Faculty 

• To provide executive leadership to, and line-manage, the Faculty Heads of Department 

• To develop, implement and monitor a Faculty organisational structure that is consistent with the 

University’s requirements 

• To lead the continual development of the Faculty 

• To undertake short-term, mid-range and long-term planning to ensure that the Faculty continues 

to fulfil its mission 

• To oversee all programmes offered by the Faculty, including all aspects of curriculum 

development, evaluation of existing programmes and modules, and development of new 

programmes and modules that are relevant to the community 

• To ensure the adoption of UK and Egyptian academic standards and quality assurance practices in 

learning and teaching throughout the Faculty 

• To nominate the Vice-Dean(s) for the Faculty 

• To appoint academic and related staff as delegated by the President 

• To agree academic staff development and evaluation, working with department chairs in guiding 

and mentoring full-time and part-time staff, participating in the promotion process, and the 

dismissal of staff 

• To teach at least one module per year appropriate to his/her training and experience. 
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• To identify,  support and evaluate of departmental chairs 

• To work closely with the Faculty team to conceptualize and implement programmes that are inter- 

professional and interdisciplinary in nature 

• To work collaboratively with academic staff on the development of a shared vision for the Faculty 

and on the planning, development and implementation of the curriculum 

• To monitor and guide the Faculty in responding to and meeting external regulations and 

requirements for validation, accreditation, and programme approval 

• To oversee educational, internship and other related field experiences 

• To chair the Faculty Board 

• To identify, develop and oversee collaborative agreements 

• To meet with students in a variety of fora, to assess strengths and challenges for students in their 

academic and professional lives, initiating and developing opportunities for students' intellectual 

and professional development, to complement and extend their preparation for practice 

• To develop relationships and represent the Faculty with industry, the local community and 

national and international agencies and organisations. 

• To provide strong leadership and support in student recruitment and retention efforts 

• To promote the University, both nationally and internationally 

• To oversee the University's sustained UK Validation 

• To implement quality assurance standards, to ensure unambiguous equivalence with British 

university qualifications 

• To be overall responsible for health and safety in their Faculties and Departments 

• To ensure that the University provides an academic environment which is attractive to high 

calibre staff and appealing to students of high potential across the range of programmes of study 

available 

• To undertake other duties as reasonably may be required by the President or Vice-Presidents. 
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Faculty Vice Deans 

 

Job Purpose 

The Vice Dean is a senior academic staff member who will work closely with the Dean, to oversee 

and develop the agreed policy in the following areas: 

 Learning and teaching and student cultural, social and sports activities;  

• Community service, enterprise and environmental development; 

• Postgraduate studies and research.  

Faculties may appoint a Vice Dean for each of the above, or only one Vice Dean who will 

undertake the three above mentioned roles.  

The responsibilities of the Vice Dean (T&L) would encompass all those responsibilities detailed 

for the Faculty T&L Coordinator in addition to those listed as Vice Dean responsibilities.  

 

Responsibilities  

• To work collaboratively with the Dean in managing the affairs of the Faculty; 

• To deputise for the Dean when s/he is not available or is delegated to do so; 

• To be responsible for the successful introduction of all programme modifications and 

improvements in co-ordination with the HoD and Learning & Teaching coordinators and 

officers; 

• To assist the Dean in disseminating regulations and explaining to the staff any modification in 

the University bylaws; 

• To assist the Dean in ensuring the adoption of UK academic standards and quality assurance 

practices in learning and teaching throughout the Faculty; 

• To take operational responsibility for programme validation with respect to the Supreme 

Council of Universities (SCU); 

• To respond to any concern or demand required by the Council of Private Universities (CPU) 

related to his/her Faculty; 

• To review the files of transfer students and sign them before submission to Students Affairs 

Office;  

• To assist the Dean in undertaking the Faculty Impaired Performance and disciplinary 

procedures as required;  

• To monitor the Examinations process including preparation of the examination and invigilation 

timetables, and supervising the examination officers, including copying , receipt and storage of 

examination papers; 

• To Chair Departmental moderation of examination result prior to Module and Programme 

Boards;                                                                                                                                                                                                  

• To teach at least one module per semester appropriate to his/her training and experience; 

• To solve student issues and problems within the BUE regulations in co-ordination with the 

Dean; 

• To take responsibility for student-staff liaison, including the tutor system, and the supervision of 

student sports and social activities in the Faculty; 

• To assist the Dean in developing and maintaining relationships with industry, the local 

community and national and international agencies and organizations;  
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• To pursue his or her own research and maintain a supportive  and equitable environment for 

academic and research staff, organising high quality mentoring for postgraduate research;  

• To deputise any of his/her duties as agreed by the Dean; 

 
Head of Academic Department 

Job Purpose 

The Head of Department is a senior academic staff member who will contribute to the strategic 

development of the Department and be responsible for the efficient management of his/her Department. 

S/he will not only provide academic leadership but will allocate academic and administrative 

responsibilities to the staff, to ensure the sound functioning of the Department.  

Heads of Departments will work closely with the Faculty Dean and Vice Dean to contribute to the 

development of the Faculty and will represent the Department at Heads of Department meetings and 

other Committees, working parties and groups of the Faculty or University as required. 

Responsibilities 

 

• To work collaboratively with academic staff on the development of a shared vision for the 

Department and on the planning, development and implementation of the curriculum;  

• To ensure academic validation of programmes and the adoption of UK academic standards and 

quality assurance practices in learning and teaching throughout the Department; 

• To be responsible for the effective management of the Department as line manager of Module 

Leaders, Coordinators, Departmental academic and administrative staff, as well as hiring of new 

staff; 

• To be responsible for academic staff induction,  performance review and mentoring full-time and 

part-time staff  within the Department;  

• To require and monitor staff attendance of relevant staff development workshops as deemed 

appropriate; 

 

• To ensure promoting collegiality among all staff and maintain an equitable environment for all; 

• To develop  and oversee educational, internship and other related field experiences at the 

Departmental level;  

• To meet with students in a variety of forums to assess strengths and challenges for students in their 

academic and professional lives, initiating and developing opportunities for students' intellectual 

and professional development, to complement and extend their preparation for practice;  
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• To be responsible for advancing the Annual Development Planning Cycle and present an annual 

report to the Dean about academic and research activities of the Department; 

• To communicate the University's strategic goals, new regulations and policy developments to 

members of the Department and explain the rationale for change; 

• To disseminate information from meetings of the Faculty Council; 

• To represent the Department’s views and interests both within the Faculty and the University as 

well as more broadly; 

• To implement Impaired Performance and Academic Misconduct regulations and procedures as relevant to 

University regulations;  

• To implement, as required by the Dean, the Examination process and deputise as necessary, to an exam 

officer;  

• To supervise and prepare class and examination schedules. 

• To review the External Examiner's  and Subject Adviser's reports on the examination process, and ensure 

appropriate action is taken by the relevant academic staff; 

• To teach at least one module per semester appropriate to his/her training and experience; 

• To be responsible for managing the physical assets of the Department, including space allocation;  

• To ensure, at the level of the Department, the health and safety of staff and students in accordance with 

University requirements; 

• To undertake other duties as reasonably may be required by the Faculty Dean or Vice Dean. 
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Programme Director 

Role 

The role of the Departmental Programme Director is critically important to the effective 

education and assessment of students in line with the University Strategy and the Faculty 

Teaching and Learning Strategy. He/She will work closely with the Faculty Teaching and 

Learning Coordinator, as well as the Head of Department. S/he will, in addition, work with and 

through the key administrative officers with responsibility for Teaching and Learning, 

Examinations, Quality Assurance, eLearning and the Preparatory Year. 

Responsibilities 

1.0 Teaching, Learning and Assessment 

1.1 To monitor the sound delivery of the programme, and the maintenance of academic 

       standards and quality, in line with the University’s Strategic Plan for Teaching and 

       Learning. 

1.2 Ensure the eLearning platform is up to date with programme details on the website. 

1.3 Ensure that all assessments are in accordance with and support the programme aims 

      and objectives. 

1.4 Ensure timely and appropriate feedback to students on their performance, both in writing 

      and orally. 

1.5 Ensure that assessments are marked appropriately and entered onto the SRS in a timely 

 and accurate fashion. 

2.0 Student recruitment, progression and support 

2.1 Develop and update programme marketing materials, and liaise with the Faculty and 

      University marketing teams, to ensure the programme is marketed appropriately in order 

       to recruit students of the requisite number and standard. 

2.2 Liaise closely with the Preparatory Year Programme Coordinator to ensure appropriate 

      progression into the programme. 

2.3 Convene meetings of the Staff Student Liaison Committee in accordance with                                   

Faculty Policy.                                   

2.4 Contribute to discussions with the Head of Department and programme team about the 

      development of the programme, with particular reference to recruitment, achievement, 

      progression and retention data. 

2.5 Liaise with Careers Services to support employment opportunities for graduates 
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2.6 Ensure the development and delivery of student induction programmes and production 

      of programme handbooks for all years. 

2.7 Monitor and enhance the delivery and development of student support mechanisms 

      including effective personal tutoring for all years. 

2.8 Liaise closely with the Library to ensure appropriate resourcing for the programme and 

      that information skills, including academic honesty, of students are developed 

      appropriately. 

2.9 Liaise closely with Head of Student Activities Department to ensure the development 

      and delivery of appropriate extracurricular activities to enhance the student experience. 

3.0 Programme Administration 

3.1 Attend meetings of the Programme Management Team.* 

3.2 Contribute to the delivery, review and development of the programme consistent with 

     University Regulations, Policies and Guidelines and in line with the University’s Strategic 

     Plan for Teaching and Learning. 

3.3 Ensure that the delivery of the programme is consistent with Health and Safety 

       requirements. 

3.4 Ensure appropriate arrangements are in place for field trips and internships. 

4.0 Quality assurance and programme enhancement 

4.1 Contribute to the requirements of the Annual Quality Cycle and ensure they are 

       complied with in a timely manner: Assessment and Exams, APRs, Development Plans, 

       responses to AILR, responses to External Examiners. 

4.2 Contribute appropriately to the efficient running of the Exam Boards. 

4.3 Ensure programme records are maintained and are accessible for scrutiny. 

4.4 Co-ordinate the annual student programme review and any reviews by external auditors 

       involved in accreditation by either external validating bodies or the Supreme Council. 

4.5 Add to the agenda of Faculty Teaching and Learning Committee items as relevant, as 

       well as progress the decisions of FTLC as relevant. 

4.6 Contribute to the effective completion of the annual review of the programme via the 

       APR process. 

4.7 Enhance the ongoing development of the programme through ongoing contact with local 

       employers, businesses and industry via a liaison committee. 

4.8 As appropriate, achieve and maintain accreditation by UK professional bodies. 
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Module Leader 
 

 

Role 
 

      It is a university requirement that each taught module has a Module Leader (ML). The 

Module Leader has a key role in coordinating the preparation, delivery, review and enhancement 

of the module in ways which foster an appropriate culture and ethos for the support and 

integration of excellent delivery of the module by those teaching it.  
 

 

Responsibilities  

 

• To ensure that the Module Specifications and delivery are consistent with the objectives and 

procedures of the Programme, University regulations, the UK academic standards and quality 

assurance practices in learning and teaching. 

• To coordinate, monitor and approve the work of all staff and TA's contributing to the module in 

terms of delivery, assessment, feedback and moderation, providing such advice and support to 

the staff as may be necessary. 

• To oversee that new staff receive an induction to the module to ensure that they understand the 

learning, teaching, attendance policy and assessment strategy including marking practice. 

• To ensure students are provided with  module documentation (e.g. module specs, weekly outline, 

reading list, assessment strategy, marking criteria) either electronically or in paper format in a 

timely manner, in order to enable them to understand what is expected of them and what they 

can expect of the module. 

• To update and actively maintain the E-learning page for the module to meet at least the 

minimum requirements specified by the University. 

• To provide information to the relevant administrative offices by the given deadlines to facilitate 

timetabling, and to ensure that the list of registered students is as accurate as possible prior to the 

start of teaching to ensure that the teaching process begins promptly. 

• To be responsible for maintaining a module file that should be updated on a regular basis to 

ensure that standards are being implemented correctly in relation to marking, double marking, 

appropriateness of assessments and quality of feedback given to students etc. 

• To be responsible for the secure printing of examination papers in sufficient quantities and 

secure submission to the Exam Office. 
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• To ensure that all assessment procedures are carried out in line with university regulations 

including academic misconduct and that assessment marks are accurately entered to the 

University database by the required deadlines and results are calculated using the appropriate 

weightings. 

• To be available to deal with student concerns in a timely manner. 

• To attend internal moderation boards as relevant, to ensure that appropriate moderation 

procedures are in place for all elements of assessments. 

• To address any issues raised by external validation reviews and respond to external examiners' 

feedback in a timely manner. 

• To complete a Module Leader assessment report to be presented to the Module Exam Board (MEB). 

• To respond to the issues raised in the student Module evaluation. 

•  To attend meetings of the Module Exam Board as required. 

• To liaise as necessary with the Head of Department and notify him/her of any issues which may 

affect the delivery or assessment of the module. 
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Job description  

THE BRITISH UNIVERSITY IN EGYPT 

Staff Administration  
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Senior Management Selection Criteria 

 
   The aim of this document is to sit the criteria for Senior Management selection to insure fair 

transparent selection process for these positions. This document is developed in accordance with 

the Quality Unit plan to satisfy NAQAAE accreditation criteria. The base of this document is 

found in the University Bylaw, Job description and in NAQAAE guidelines for leadership and 

governance. The targeted positions of this document are: the Dean, Vice Deans, Head of 

Departments, and Head of Faculty Quality Unit. 

 
Selection Criteria 

1. Dean 

The Dean is appointed by the decision of Chairman of the Board of Trustees upon the proposal of 

the University President from the academic staff in the faculty or others who meet the 

necessary conditions 

required tfior  the posi  on. In case there are no professors in the Faculty, the University President 

may 

mandate an external professor to act as the Dean. 

To be appointed in this position, a candidate should have: 

1.1 Basic Qualifications : 

• To be Egyptian 

• A PhD with A full Professorship 

• Of good conduct, standing and reputation. 

• At least ten years’ experience of teaching. 

• At least five years’ senior management experience. 

• A track record of innovation and achievement in the delivery and management of taught 
programmes. 

1.2 Skills and Attributes 

• Vision and ambition to achieve the highest standards in the quality of taught programmes and 

innovation in all aspects of learning and teaching 

• A collegial approach, with excellent interpersonal, communication and presentation skills in a 

multi-cultural environment where the operating language is English 

• Strong organizational and time management skills 

• The ability to deal with large volumes of paperwork 

• The ability to manage a number of complex initiatives and relationships simultaneously, often 
with competing demands 
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• The ability to delegate 

• Competence in ICT 

• The ability to work effectively as an ambassador for the University at a national and 
international level 

 

1.3 Desirable qualifications 

• A commitment to developing the BUE along British educational lines 

• A national/international profile of leadership in research, learning and teaching 

• A track record of regular publications in high impact research journals 

• A track record of innovation and achievement in the delivery and management of postgraduate 

programmes, and the supervision of research students 

 
2. Vice Dean 

The University President appoints the Vice Deans on the nomination of the Dean from the 

academic staff by a resolution determines terms of reference and duration of the appointment. In 

case of the lack of Professors in the Faculty, the University President will appoint one of the 

Associate Professors to be acting as Vice Dean upon the nomination of the Dean. 

To be appointed in this position, a candidate should have: 

2.1 Basic Qualifications : 

• To be Egyptian 

• A PhD with A full Professorship 

• Of good conduct, standing and reputation. 

• At least ten years’ experience of teaching and research. 

• A track record of innovation and achievement in the delivery and management of taught 

programmes. 

 

2.2 Skills and Attributes 

• Ambition to achieve the highest standards in the quality of taught programmes and 
innovation in all aspects of learning and teaching 

• Excellent interpersonal, communication and presentation skills in a multi-cultural 

environment 

• Strong organisational and time management skills 

• The ability to deal with large volumes of paperwork 

• The ability to manage a number of complex initiatives and relationships simultaneously, 
often with competing demands 

• The ability to delegate 

• Competence in ICT 

• The ability to work effectively as an ambassador for the University at a national and 
international level 
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2.3 Desirable qualifications 

• A commitment to developing the BUE along British educational lines 

• A national/international profile of leadership in research, learning and teaching 

• A track record of regular publications in high impact research journals 

• A track record of innovation and achievement in the delivery and management of 

postgraduate programmes, and the supervision of research students 

• Senior management experience in a leading university, e.g. as Head of Department. 

 

3. Head of Department. 

The Head of the Department will be appointed from the senior three Professors in the 

Department; the appointment is according to the decision of the University President upon 

the nomination of the Dean, and that decision involves identifying terms of reference. In 

case of the lack of Professors in the Department, the University President will appoint one 

of the Associate Professors to be acting Head of Department upon the nomination of the 

Dean. 

To be appointed in this position, a candidate should have: 

3.1 Basic Qualifications : 

• Has been a professor at least for two years otherwise the senior professor. 

• Of good conduct, standing and reputation. 

• A combination of a personal academic record of significant achievements, relevant 

experience at a senior level inside higher education and knowledge of the Department. 

 

3.2 Skills and Attributes 

• Vision and ambition to achieve the highest standards in the quality of taught 

programmes and innovation in all aspects of learning and teaching 

• Excellent interpersonal, communication and presentation skills in a multi-cultural 
environment 

• Strong organisational and time management skills 

• The ability to deal with large volumes of paperwork 

• The ability to manage a number of complex initiatives and relationships simultaneously, 

often with competing demands 

• The ability to chair formal and informal meetings 

• The ability to delegate 

• Competence in ICT and e-learning skills 

• The ability to work effectively as an ambassador for the University at a national and 

international level 

 

3.3 Desirable qualifications 

• A commitment to developing the BUE along British educational lines 

• A national/international profile of leadership in research, learning and teaching 

• A track record of regular publications in high impact research journals 

• A track record of innovation and achievement in the delivery and management of 
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postgraduate programmes, and the supervision of research students 
 

 

4. Head of Faculty Quality Unit. 

The Head of the Quality Management will be appointed according to the decision of the Dean. 

The Dean will call for candidates from fulltime staff, and if not available from outside and the 

FC will select from the candidates based on the required qualifications. 

To be appointed in this position, a candidate should have: 

4.1 Basic Qualifications : 

• S/he should be from Academic staff 

• At least 5 years’ experience as a head of Quality Unit 

• Attended at least 8 training programs in Quality systems from NAQAAE 

• Familiar with accreditation process and procedures 

• Of good conduct, standing and reputation. 

 

4.2 Skills and Attributes 

• Vision and ambition to achieve the highest standards in quality. 

• Excellent interpersonal, communication and presentation skills in a multi-cultural 

environment 

• Strong organisational and time management skills 

• The ability to deal with large volumes of paperwork 

• The ability to manage a number of complex initiatives and relationships simultaneously, 

often with competing demands 

• The ability to chair formal and informal meetings 

• The ability to delegate 

• Competence in ICT . 

• The ability to work effectively as an ambassador for the University at a national and 

international level 

 

4.3 Desirable qualifications 

• A commitment to developing the BUE along British educational lines 

• A track record of regular publications in high impact research journals 

• A track record of innovation and achievement in the qualit accreditations . 

 

 

 

 

 

 


