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 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 ا&كاديمية الھيئة –التوصيف الوظيفي    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
 

 
 

- ٢ -

 كاديمية�القيادات ا

 عميد الكلية. ا

 وصف العامال

 .ث سنوات قابلة للتجديد2ساتذة العاملين لمدة ث-يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية من بين ا

 المھام و المسؤوليات

دارية والمالية فى حدود السياسة التى يرسمھا مجلس Bيقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونھا العلمية وا

 .الجامعة ومجلس الكلية ويتولى

 .تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية -١

 .ة والعلمية ومتابعة تنفيذھايشراف على إعداد الخطة التعليمBا -٢

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود ھذه القوانين واللوائح -٣

 .فراد العاملين بالكلية-دارية واBجھزة الفنية وا-التنسيق بين ا -٤

 .بشأن إستكمال حاجة الكليةقتراحات Bالعمل على تقديم ا -٥

 .متحانات وحفظ النظام داخل الكليةBمراقبة سير الدراسة وا -٦

 .دارية ومراقبة أعمالھمBجھزة ا-شراف على العاملين واBا -٧

 .عرض تقرير عن شئون التعليم والبحوث و سائر نواحي النشاط في الكلية سنويا على مجلس الكلية -٨

ستاذ الدكتور -م والبحوث و سائر نواحي النشاط في الكلية لفضيلة اتقديم تقرير سنوي عن شئون التعلي -٩

 .رئيس الجامعة وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة

 .جتماع مجلس الكلية و يرأسه شھريا لعرض ما يراه من موضوعاتcيدعو  -١٠

، كما له أن يعرض حكام ھذا القانون-قسام واللجان المشكلة في الكلية وفقا -جتماع مجالس اcيدعو إلى ا -١١

 .عليھا ما يراه من الموضوعات
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 ب8وكيل الكلية لشئون التعليم والط. ب

 الوصف العام

ب من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، 2يعين وكيل الكلية لشئون التعليم والط

 .ث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2وذلك لمدة ث

 ام و المسؤولياتالمھ

 .قسام المختلفة-متابعة تنفيذ خطة ا -١

 .ب2شراف على التدريب العلمى للطBب وا2تصريف شئون الط -٢

 .متحانات من خارج الكليةBقسام فى شأن الندب للتدريس وا-دراسة مقترحات ا -٣

 .جتماعيةcب وشئونھم الرياضية وا2شراف على رعاية الطBا -٤

 .المقررات والتربية العسكريةشراف على متابعة تدريس Bا -٥

 .شراف على شئون الطالب الوافدينBا -٦

 .شراف على خطط الخدمة المجتمعيةBا -٧

 .إعداد ما يعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلية فيما يخصه -٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 
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 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع. ت

 الوصف العام

لشئون الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع من بين أساتذة الكلية بقرار من رئيس الجامعة يعين وكيل الكلية 

 .ث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2بناء على ترشيح العميد، وذلك لمدة ث

 المھام و المسؤوليات

ن المختصة لعرضھا قسام واللجا-إعداد خطة الدراسات العليا والبحوث العلمية بناء على اقتراحات مجالس ا -١

 .قسام المختلفة-ومتابعة تنفيذھا فى ا

٢- Bقات الثقافية الخارجية2شراف على شئون النشر العلمى وتولى شئون العا. 

 .اقتراح خطة تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات -٣

 .تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية -٤

 .صهإعداد ما يعرض على المؤتمر السنوى للكلية فيما يخ -٥

 المجتمع وضع النظام الذى يتبع فى إعداد وتحديد خطط وبرامج المساھمة فى تنمية البيئة الداخلية وخدمة -٦

تنسيق العمل مع أقسام الكلية وكليات ومعاھد الجامعة بشأن وضع خطط بديلة لمعالجة البيئة الصناعية 

 .عة لحلھاجتماعية وتحديد دور الجامcقتصادية واcوتحديد المشاكل البيئية وا

 .لكليةاشراف على إعداد وتصميم نظام متكامل لمتابعة تنفيذ المشروعات البحثية التى تضطلع بھا Bا -٧

قسام المختلفة أوفرق العمل أواللجان المختصة بتنفيذ المشروعات البحثية للوقوف على موقف cالتعاون مع ا -٨

 .تنفيذ وتقديم تلك المشروعات

 .داء-ثية ومتابعتھا وتقييم اشراف على إعداد الخطة البحBا -٩

 .زراعية تجارية أوصناعية أووعات القائمة سواء كانت علمية أوتجھيز قاعدة بيانات عن المشر -١٠
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 رئيس مجلس القسم. ث

 الوصف العام

يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد 

 .ث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة2كلية لمدة ثال

وفي حالة ، وإذا كان ھناك من ا-سباب ما يعوق قيام ا-قدم بمھام رياسة القسم تولي الرياسة من يليه في ا-قدمية

إc عند  خلو القسم من ا-ساتذة يقوم بأعمال رئيسه أقدم ا-ساتذة المساعدين ويكون له حق حضور مجلس الكلية

وفي حالة خلو القسم من ا-ساتذة المساعدين يقوم بأعمال رئيسه أقدم  ظر في الترشيح لوظائف ا-ساتذةالن

 .المدرسين ويكون له حق حضور مجلس الكلية إc عند النظر في الترشيح لوظائف ا-ساتذة وا-ساتذة المساعدين

أقدم  بأعمال رئيسه يقوم ان لم يوجدمتفرغين وغير ال أقدم ا-ساتذة بأعمال رئيسه  مدرس يقوموإذا لم يكن بالقسم

ان لم يوجد  متفرغين وغيرال يقوم بأعمال رئيسه أقدم المدرسين ان لم يوجد متفرغين وغيرال المساعدين ا-ساتذة

 .ًيحدد العميد احد اcساتذة من العاملين بالكلية في مجال قريب ليكون رئيسا للقسم بعد موافقة مجلس الكلية

 المسؤولياتالمھام و 

 .تصريف أمور القسم في حدود القوانين واللوائح -١

دارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمھا مجلس الكلية Bشراف على الشئون العلمية واBا -٢

 .حكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بھا-ومجلس القسم وفقا 

القائمين  خرى على أعضاء ھيئة التدريس-لجامعية اعمال ا-اقتراح توزيع المحاضرات والدروس وا -٣

 .بالتدريس في القسم وذلك للعرض على مجلس القسم

 .إعداد مقترحات الندب للتدريس من خارج الكلية بالنسبة للقسم للعرض على مجلس القسم -٤

 .اقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرض على مجلس القسم -٥

 .سياسة مجلس القسم والكلية وذلك فيما يخصهمتابعة تنفيذ قرارات و -٦

 .شراف على العاملين في القسم ومراقبة أعمالھمBا -٧

 .حفظ النظام داخل القسم وإبالغ عميد الكلية على كل ما من شأنه المساس بحسن سير العمل بالقسم -٨

لمالية ويتضمن ھذا دارية واBإعداد تقرير في نھاية كل عام جامعي عن شئون القسم العلمية والتعليمية وا -٩

متحانات ونتائجھا وبيان cوجه النشاط في القسم ومستوى أداء العمل وشئون الدراسة وا-ًالتقرير عرضا 

ئمة، ويعرض ھذا التقرير على مجلس 2العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحلول الم

 .القسم توطئة العرض على مجلس الكلية

 . لمجلس الكلية وجھة نظر مجلس القسم عند نظر المسائل المعروضةيبين رئيس مجلس القسم -١٠
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ل العام الجامعي لتدارس ومناقشة كافة 2قل خ-جتماع مرتين على اcدعوة المؤتمر العلمي للقسم إلى ا -١١

وتقييم النظم المقررة في شأنھا ومراجعتھا وتجديدھا بما يحقق ، شئون التعليم والبحث العلمي في القسم

 .حقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة2ا لمانطالقھ
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 مدير وحدة ضمان الجودة. ج

قابلة اعوام ث 2لمدة ث مجلس الكلية الكلية بقرار منب ھيئة تدريس اءعضا من بين  مدير وحدة ضمان الجودةيعين

 .عميد الكلية منترشيح وبللتجديد 

 العامالوصف 

 . سجله خالى من الجزاءات أو لفت النظر درجة الدكتوراةحاصل على عضو ھيئة تدريس على رأس العمل

 .خرين~عتماد لديه مھارات التواصل الفعال مع اcحاصل على دورات تدريبية فى مجال نظم ضمان الجودة وا

 .دارةBلديه مھارات حسن ا

 .ادلتزام والعمل الجcمشھود له بالمصداقية وا

 المھام و المسؤوليات

كاديمية وتوصيف وتقارير البرامج cكاديمية بالكلية والتى تشمل تصميم المعايير ا-نشطة ا-متابعة ا -١

 .ھاخطط التحسين وآليات تنفيذ  ووضعالدراسية مقرراتالبرامج والتقارير اعداد والمقررات الدراسية و

 لكليةل) التقيم الذاتي(التقارير السنوية  ومراجعةمتابعة وعداد B ھاآليات تفعيلو وحدةلل وضع خطة تنفيذية -٢

 .عتمادcًوفقا لنماذج الھيئة القومية لضمان الجودة وا

عضاء -تدريب و  الط2بي وقياس الرضا وتطويرھا والتاكد من توعيةالتقويم تقيم اcداء نظم تطبيق متابعة -٣

 . علي التقييم المستجدة والحديثةھيئة التدريس

 الموثقة والمعلنة من خ2ل اللجان الفنية بھا لتحقيق رسالتھا وتنظيم حم2ت العمل السنوية طةختفعيل  -٤

التوعية المتعلقة بنشر ثقافة الجودة والتطورات التي طرات عليھت وذلك علي مستوي الط2ب واعضاء 

 .ھيئة التدريس واcداريين وجميع الفئات المستھدفة

 ط2ب السنة –مراجع خارجي ( التعليمية من قبل البرامج لتقيم والخارجيةتفعيل آليات المراجعة الداخلية  -٥

 ). اصحاب العمل وغيرھا– الخريجون –النھائية 

بناء قواعد البيانات ال2زمة واعداد بيانات واحصائيات عن جميع انشطة الكلية والموارد البشرية  -٦

خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات واcمكانيات المتاحة لكل برنامج والخدمات الط2بية وانشطة 

 .واcنشطة البحثية

 .عتمادcوا عتماد من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم2عتماد لتأھيل الكلية للتقدم لcإعداد ملفات ا متابعة -٧
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 أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة

 ستاذ�ا -١

 الوصف العام

 .قل-مدة خمس سنوات على اأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد 

أن يكون قد قام في مادته وھو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا أوبإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤھله 

 .ستاذية-لشغل مركز ا

 أداءھا  فياء ھيئة التدريس ومحسناأن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعض

وما يكون قد ، ما يعادلھاعلمي منذ حصوله على الدكتوراه أوعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه الcايدخل في و

جتماعي الملحوظ cوكذلك نشاطه العلمي وا، تير والدكتوراه التي تمت أجازتھاأشرف عليه من رسائل الماجس

 .نشائية البارزة في الكليةBوأعماله ا

 المھام و المسؤوليات

 .التفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية -١

 . الھندسيةإجراء البحوث والدراسات المبتكرة التي تسھم في تقدم العلوم -٢

 .شراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدھا بالمراجعBا -٣

 .ب2صيلة والعمل على بثھا في نفوس الط-التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية ا -٤

 .جتماعية والثقافية والرياضيةcب، ورعاية شئونھم ا2تصال المباشر بالطcيم اترسيخ وتدع -٥

 .حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل -٦

تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس  -٧

 .القسم المختص للعرض على مجلس القسم

 .المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكون عضوا فيھا -٨

 .المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية -٩

 

 

 

 

 

 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 ا&كاديمية الھيئة –التوصيف الوظيفي    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
 

 
 

- ٩ -

 ستاذ المساعد�ا -٢

 الوصف العام

 قل-أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على ا

 تؤھله إجراء أعمال إنشائية ممتازةأن يكون قد قام في مادته وھو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرھا أوب

 .لوظيفة اcستاذ المساعد

يدخل و  أداءھا فيأن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء ھيئة التدريس ومحسنا

وما يكون قد أشرف عليه ، ما يعادلھاعلمي منذ حصوله على الدكتوراه أوعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه الcفي ا

جتماعي الملحوظ وأعماله cوكذلك نشاطه العلمي وا، تير والدكتوراه التي تمت أجازتھامن رسائل الماجس

 .نشائية البارزة في الكليةBا

 المھام و المسؤوليات

 .التفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية -١

 .ندسية الھإجراء البحوث والدراسات المبتكرة التي تسھم في تقدم العلوم -٢

 .شراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدھا بالمراجعBا -٣

 .ب2صيلة والعمل على بثھا في نفوس الط-التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية ا -٤

 .جتماعية والثقافية والرياضيةcب، ورعاية شئونھم ا2تصال المباشر بالطcترسيخ وتدعيم ا -٥

 . والبحوث والمعاملحفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات -٦

تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس  -٧

 .القسم المختص للعرض على مجلس القسم

 .المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكون عضوا فيھا -٨

 .المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية -٩

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

 ا&كاديمية الھيئة –التوصيف الوظيفي    جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
 

 
 

- ١٠ -

 المدرسون -٣

 الوصف العام

 .ن من بين المدرسين المساعدين أوالمعيدين في الكلية2يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إع

 .ن عنھا2عBإذا لم يوجد من بين المدرسين المساعدين أوالمعيدين من ھو مؤھل لشغل الوظيفة يجرى ا

على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس يعين رئيس الجامعة أعضاء ھيئة التدريس بناء 

 .القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة

 حاصل على درجة الدكتوراه أوما يعادلھا من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤھله لشغل الوظيفةان يكون 

 .محمود السيرة حسن السمعةوان يكون 

 .قل على حصوله على درجة البكالوريوس أوما يعادلھا- سنوات على اأن تكون قد مضت ست

 عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ 2ًإذا كان من بين المدرسين المساعدين أوالمعيدين يشترط فض

 .أداءھافي تعيينه معيدا أومدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا 

 .عيدين فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريسإذا كان من غير المدرسين المساعدين أوالم

 المھام و المسؤوليات

 .التفرغ للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية -١

 . الھندسيةإجراء البحوث والدراسات المبتكرة التي تسھم في تقدم العلوم -٢

 .شراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدھا بالمراجعBا -٣

 .صيلة والعمل على بثھا في نفوس الطالب-ليد والقيم الجامعية االتمسك بالتقا -٤

 .جتماعية والثقافية والرياضيةcتصال المباشر بالطالب، ورعاية شئونھم اcترسيخ وتدعيم ا -٥

 .حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل -٦

نشرھا والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا و -٧

 .القسم المختص للعرض على مجلس القسم

 .المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكون عضوا فيھا -٨

 .المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية -٩
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 المدرسون المساعدون -٤

 الوصف العام

 على درجة الماجستير أوعلى دبلومين من دبلومات الدراسة 2ًيشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاص

 .العليا مؤھلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أوعلى ما يعادل درجة الماجستير أوالدبلومين

فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لھذا القانون فيشترط فضال عما تقدم أن يكون ملتزما في 

فيشترط حصوله على تزكية من ، وإذا كان من غيرھم، كه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءھاعمله ومسل

المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أومن عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس 

 .قسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين-ا

فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية ،  على بكالوريوس أخروإذا تطلب التخصص حصول المعيد

خرى بشرط أن يكون -اعتبارية في ھذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس ا

 .خرا-بكالوريوس ال  ھذاحصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على

وإذا لم يوجد من ، ن من بين المعيدين في الكلية2ي وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعيكون التعيين ف

 .ن عنھا2عBفيجرى ا، ء من ھو مؤھل لشغلھا cھؤ

ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بعد أخذ ، ن عن الوظائف الشاغرة مرتين في السنة2عBيجرى ا

ضافة إلى الشروط العامة Bن اشتراط شروط معينة وذلك با2عBافي ضمن رأى مجلس القسم المختص أن ي

 .المبينة في القانون

 المھام و المسؤوليات

 .بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم العلمية في سبيل الحصول على الدكتوراه -١

إشراف  عمال تحت-القيام بما يعھد به إليھم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواھا من ا -٢

 .خرى التي يكلفھم بھا العميد ومجلس القسم المختص-عمال ا-أعضاء ھيئة التدريس وبا

 .تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر -٣

حكام المقررة فى �ل وذلك وفقا، قسام�المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية والمؤتمرات العلمية ل -٤

 .لتنفيذيةئحة ا2ال

 .ب2 والعمل على بثھا في نفوس الطصيلة-التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية ا -٥

 .جتماعية والثقافية والرياضيةcورعاية شئونھم ا، ب2تصال المباشر بالطcترسيخ وتدعيم ا -٦
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 المعيدون -٥

 الوصف العام

د أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون يعين المعيدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بع

 .التعيين من تاريخ صدور ھذا القرار

يعين    فيمن يشترط ، السابقة حكم المادة مراعاة ومع .الشاغرة الوظائف عن ن2إع على بناء المعيدين تعيين يكون

  ً.معيدا

 .ولى-معية اقل في التقدير العام في الدرجة الجا- على تقدير جيد جدا على ا2ًأن يكون حاص - أ

 .قل في مادة التخصص أوما يقوم مقامھا-ا  على تقدير جيد على2ًأن يكون حاص - ب

ن من ھو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة 2ع�ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين ل

 يقل cفي ھذا التقدير وبشرط أن ولى -على ا" جيد " فيجوز التعيين من بين الحاصلين على ، ولى-ا الجامعية

 ً.التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامھا عن جيد جدا

وعند التساوي في ، على في التقدير العام-حوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل ا-وفى جميع ا

على تقديرا في مادة -فضل اعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في ھذا المجموع ي-ھذا التقدير يفضل ا

على في درجات مادة التخصص وعند التساوي في ھذه -وعند التساوي في ھذا التقدير يفضل ا، التخصص

 .الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة

الحاصلين على تقدير خيرتين -يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين ا

و في تقدير مادة التخصص أوما يقوم ، ولى-ا قل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية-جيد جدا على ا

لمن ھو ية فضل-عند التساوي في التقدير العام تعطى او، ية لمن ھو أعلى في التقدير العامفضل-و تعطى ا، مقامھا

 .ة ضوابط المفاضلة بالبند السابق والمقررةمع مراعا، أعلى في مجموع الدرجات

  ).١٩٧٢  لسنة٤٩ من قانون رقم ١٣٦ المادة(

 المھام و المسؤوليات

 .بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم العلمية في سبيل الحصول على الدكتوراه -١

 مال تحتع-القيام بما يعھد به إليھم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواھا من ا -٢

 .خرى التي يكلفھم بھا العميد ومجلس القسم المختص-عمال ا-إشراف أعضاء ھيئة التدريس وبا

 .تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر -٣

حكام المقررة �ل وذلك وفقا، قسام�المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية والمؤتمرات العلمية ل -٤

 .فيذيةئحة التن2فى ال
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 .ب2 والعمل على بثھا في نفوس الطصيلة-التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية ا -٥

 .جتماعية والثقافية والرياضيةcورعاية شئونھم ا، ب2تصال المباشر بالطcترسيخ وتدعيم ا -٦
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