بطاقة الوصف الوظيفي (المراجع الخارجى)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

المراجع الخارجى

الغرض الرئيسي من الوظيفة

فحص وتقويم وإبدإء إلرأي في إلسياسات وإلخطط وإإلجرإءإت وإلسجالت وإألمور إلمالية وإلمحاسبية

وإلعمميات إألخرى إلخاصة بالمشروع فهي نوع من أنوإع إلرقابة إإلدإرية بهدف خدمة إإلدإرة لقياس وتقويم
درجة كفاية أنظمة إلرقابة إألخرى وفقا ألحكام إلقوإنين وإلق إررإت إلمعمول بها

الكووووور الرقمووووى لموظيفووووة بوووورلي ال صوووو يف
المه ى الموحر ()5002
الموقع ال ظيمي لموظيفة

عميد إلكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

عميد إلكمية

العالقة مع الوظائف األخرى

إلهيكل إإلدإري وإألكاديمي بالكمية

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

إلهيكل إإلدإري وإألكاديمي بالكمية.

المسؤولية الم ر بة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حرور الصالحيات

وفقا ألحكام إلقوإنين وإلموإئح وإلق إررإت إلمعمول بها

ظروف العم

مكتب مستقل -مكتب سكرتارية – إضاءة تهوية وتدفئة مناسبة -إلهدوء -إلسعة إلمناسبة لممكان

األروات واآلالت واألجهزة

كومبيوتر -تميفون – إدوإت مكتب -إلة حاسبة

المسار الوظيفي

حاصل عمى درجة إستاذ بالكمية إو إستاذ مساعد عمى إألقل

شروط ال رقية

إلعالوة إلسنوية – إجتياز إلبرإمج إلتدريبية إلالزمة إلتى تتيحها إلجامعة
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ثا ياً – معمومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:
الواجبات والمسؤوليات
تنفيذ إلسياسات إلتي تضعها إدإرة إلمشروع.

مؤشرات األراء
تطور إلعمل و إستم إرريته  -إلدقة

فحصصص ب صرإمج إلمرإجعصصة إلدإخميصصة فحصصصا تفصصصيميا مستفيضصصا لمحكصصم عمصصى درجصصة إلسرعة – إلدقة – حل إلمشاكل إلموجودة – حد إدنى من إلمشاكل
شمولها وكفايتها وما إذإ كانت إلمرإجعة إلخاصة بهم توثق بطريقصة كافيصة إلعمصل
إلذي قاموإ به.
فحص دقة إلبيانات إلمحاسبية إلتي تحتويها إلدفاتر وإلسجالت.

إلسرعة – إلدقة – حل إلمشاكل إلموجودة – حد إدنى من إلمشصاكل -تطصور
إلعمل و إستم إرريته

متابعصصة تنفيصصذ إلصصدإء وتقويمصصه مصصن حيصصث إلجصصودة وتحقيصصق إلكفايصصة إإلدإريصصة بصصصفة إلسرعة – إلدقة – حل إلمشاكل إلموجودة  -إنجاز إلعمل بدون إخطاء
عامة.
يه صصتم بالطريقص صصة إلتص صصي أعص صصد بهص صصا إلتقريص صصر وباألشص صصخاص إلص صصذين ت توزيعص صصه عمص صصيهم إلسرعة – إلدقة -إلمصدإقية.

وإإلجرإءإت إلتي إتخذتها إإلدإرة بناء عمى إلتقرير.
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بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الشخصية

المواصفات الضرورية

المؤه العممي

حاصل عمى درجة إستاذ بالكمية إو أستاذ مساعد عمى إألقل

الخبرة

ذو خبرة بالمجال

االه مامات والميو

إلمطالعة

الطباع والخمق

إلهدوء -سعة إلصدر– حسن إلخمق -حسن إلتعامل مع إالخرين

قررات خاصة

إالستعدإد لمتطوير و إلقدرة عمى إالبدإع

المواصفات المفضمة
خبرإت إطول

مصصالَال ت ص َيال عاليصصا فصصي شصصئون إلمحاسصصبة
وإلمرإجع ص صصة كم ص صصا يج ص صصب أن يتمي ص صصز ب ص صصالفهم
إلعمي صصق لممش صصكالت إإلدإري صصة إلتص صصي تجاب صصه

إإلدإرة
شروط خاصة

له خبرة فى مجال إلتطوير و
موإكبة لتطور تصور بالخطط إلمستقبمية لمتطوير

ضمان إلجودة و تطبيق نظام
إلجودة فى منظومة إالصالح
إلقومى لمتعميم إلجامعى

126

