بطاقة الوصف الوظيفي (عميد الكمية )
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي
الغرض الرئيسي من الوظيفة

عميد الكمية
يقوم العميد بتصريف أمور الكمية وادارة شئونها العممية والمالية واإلدارية فى حدود السياسات التي يرسمها مجمس
الجامعة ومجمس الكمية وفقا ألحكام القوانين والموائح والق اررات المعمول بها

الكوووود الرقموووى لموظيفوووة بووودلي ال صووو يف 112012

المه ى الموحد ()2002

الموقع ال ظيمي لموظيفة

عميد الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

رئيس الجامعة

العالقة مع الوظائف األخرى

جميع العاممين بالكمية و ادارة الجامعة

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى جميع العاممين بالكمية

المسؤولية الم ر بة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حدود الصالحيات

وفقا ألحكام القوانين والموائح والق اررات المعمول بها

ظروف العم

مكتب مستقل -مكتب ادارة شئون العميد – اضاءة تهوية وتدفئة مناسبة -الهدوء -السعة المناسبة لممكان

األدوات واآلالت واألجهزة

كومبيوتر -تميفون  -فاكس– ادوات مكتب -الة حاسبة

المسار الوظيفي

حاصل عمى درجة استاذ بالكمية

شروط ال رقية

العالوة السنوية –اجتياز البرامج التدريبية الالزمة التى تتيحها الجامعة
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ثا ياً – معمومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:

مؤشرات األداء

الواجبات والمسؤوليات

األش ارف عمى إعداد الخطة التعميمية والعممية فى الكمية ومتابعة تنفيذها0
السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل

التنسيق بين األجهزة الفنية واإلدارية والعاممين بالكمية0

العمللل عمللى تقللديم ااقت ارحللات بشل ن اسللتكمال حاجللة الكميللة مللن هيئللات التللدريس الس للرعة – الدق للة – ح للل المش للاكل الموج للودة – ح للد ادن للى م للن المش للاكل -تط للور
العمل و استم ارريته

والفنيين والهيئات المساعدة األخرى والمنشآت والتجهيزات واألدوات وغيرها0

مراقبل للة سل للير الد ارسل للة واامتحانل للات وحف ل ل الن ل للام داخل للل الكميل للة وابل للال رئل لليس السللرعة – الدقللة – حللل المشللاكل الموجللودة – حللد ادنللى مللن المشللاكل -انجللاز
الجامعة عن كل ما من ش نه المساس بسير العمل بالكمية أو ما ينسب إلى أحد العمل بدون اخطاء
أعضاء هيئة التدريس
السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل

األشراف عمى العاممين باألجهزة اإلدارية بالكمية ومراقبة أعمالهم

إعللداد تقري للر فللي نهايللة كللل ع للام جللامعي عللن شللئون الكميللة العمميللة والتعميميللة السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
واإلدارية والممية ويتضمن هذا التقرير عرضا ألوجه النشاط الكميلة ومسلتوى أداء
العملل بهلا وشلئون الد ارسلة واامتحانلات ونتائجهلا وبيلان العقبلات التلي اعترضللت

التنفيللذ وعللرم المقترحللات بللالحمول المالئم لة ويعللم هللذا التقريللر عمللى مجمللس
الكمية إلبداء الرأي بش ن توطئة لعرضه عمى مجمس الجامعة
وضع القواعد الخاصة المن مة ألجراءات العمل الخاصة بالكمية بما الس للرعة – الدق للة – ح للل المش للاكل الموج للودة – ح للد ادن للى م للن المش للاكل -التل لزام
المو فين فى مكاتبهم
يحقق التنسيق بين األقسام المختمفة بالكمية
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بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الضرورية

المواصفات الشخصية
المؤه العممي

حاصل عمى درجة استاذ بالكمية

الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها  5سنوات فى الو يفة من الدرجة اادنى مباشرة

االه مامات والميو

المطالعة

الطباع والخمق

الهدوء -سعة الصدر– حسن الخمق -حسن التعامل مع ااخرين

قدرات خاصة

ااستعداد لمتطوير و القدرة عمى اابداع

شروط خاصة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير
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المواصفات المفضمة
خبرات اطول

