 -1بطاقة الوصف الوظيفي ( أخصائى اجتماعى )
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي
الغرض الرئيسي من الوظيفة

أخصائى اجتماعى
النصح و اإلرشاد فى األمور األجتماعية و ما يرتبط بها لكى يتمكنوا من ايجاد و استخدام الموارد لمتغمب
عمى الصعوبات و لتحقيق اهداف معينة

الكووووور الرقمووووى لموظيفووووة بوووورلي التصوووو يف 266402

المه ى الموحر ()2002
الفئة

اخصائى

الموقع الت ظيمي لموظيفة

امين الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

رئيس قسم شئون العاممين -رئيس قسم رعاية الشباب

العالقة مع الوظائف األخرى

أالقسام االدارية بالكمية

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

اليوجد

المسؤولية المترتبة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حرور الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العم

غرفة منفصمة – اضاءة تهوية وتدفئة مناسبة -الهدوء -السعة المناسبة لممكان

األروات واآلالت واألجهزة

ادوات مكتبية و كومبيوتر لتسهيل العمل

المسار الوظيفي

بكالوريوس الخدمة اإلجتماعية

شروط الترقية

الحصول عمى مؤهل اعمى  -العالوة السنوية –اجتياز البرامج التدريبية الالزمة التى تتيحها الجامعة
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ثا ياً – معمومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:
مؤشرات األراء

الواجبات والمسؤوليات

السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل

مساعدة األفراد فى حل مشاكمهم الشخصية و االجتماعية

جمع المعمومات المتاحة الحتياجات العاممين و تقديم النصح لهم بشأن حقووقهم و السوورعة – الدقووة – حوول المشوواكل الموجووودة – حوود ادنووى موون المشوواكل-
التزاماتهم

تطور العمل و استم ارريته

تحميل موقف العاممين و تقديم الحمول البديمة النهاء المشكمة

السرعة – الدقة – حد ادنى من المشاكل -تطور العمل و استم ارريته

تخطيط وتفديم الخدمات التى توفر الرفاهية لالشخاص

السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة

األشراف عمى العاممين اآلخرين

السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل

اداء الوجبات المتبطة بالمهام السابق

السوورعة – الدقووة – حوول المشوواكل الموجووودة – حوود ادنووى موون المشوواكل-
تطور العمل و استم ارريته

بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الضرورية

المواصفات الشخصية
المؤه العممي

بكالوريوس الخدمة اإلجتماعية

الخبرة

خبرة طويمة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مع االخري

قررات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع
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المواصفات المفضمة

