 -3بطاقة الوصف الوظيفي (رئيس قسم الموازنة و الحسابات)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

رئيس قسم الموازنة و الحسابات

الغرض الرئيسي من الوظيفة

اعداد مشروع موازنة الكمية و مراجعة كشوف الصرف و مراجعة استمارات الصرف الخاصة بالمصروفات

الكوووول الرقموووى لموظيفوووة بوووللي ال صووونيف

050035

الفئة

ادارى

الموقع ال نظيمي لموظيفة

امين الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

امين الكمية

المهنى الموحل ()5002

العالقة مع الوظائف األخرى

االقسام االدارية بالكمية

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى العاممين معه بالقسم.

المسؤولية الم ر بة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حلول الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العم

مكتب جماعى – اضاءة تهوية وتدفئة مناسبة -الهدوء -السعة المناسبة لممكان

األلوات واآلالت واألجهز

تميفون – ادوات مكتب-كمبيوتر

المسار الوظيفي

مؤهل عال مناسب لموظيفة

شروط ال رقية

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

الواجبات والمسؤوليات

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

األشراف عمى العاممين معه بالقسم اشرافاً مباش اًر

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

يشرف عمى تنفيذ و تطبيق القوانين و الموائح المعمول بها

العمل و استم ارريته
الس رررعة – الدق ررة – ح ررل المش رراكل الموج ررودة – ح ررد ادن ررى م ررن المش رراكل-

اعداد مشروع موازنة الكمية و ارساله الى ادارة الجامعة

انجاز العمل بدون اخطاء

يراجع مصروفات الباب األول و المعاشات و االعانات و كافة انواع المكافأت السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
مراجعة كشوف الصرف المسحوب شيكاتها عمى مندوبى الصرف لمتأكد

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

يراقب الصرف المخزنى و استالم ااالصنف المرتجعة و اجراءات التكهين

السرعة – الدقة -بدون اخطاء

يشرف عمى اجراءات التسويات لممصرفات المختمفة تحت التسوية الالزمة

الس رررعة – الدق ررة – ح ررل المش رراكل الموج ررودة – ح ررد ادن ررى م ررن المش رراكل-
انجاز العمل بدون اخطاء

يشر رررف عمر ررى امسر رراك دفر رراتر مطالبر ررات الجهر ررات المختمفر ررة و اتخر رراذ اج ر رراءات السرعة – الدقة -بدون اخطاء
الصرف و التسوية بها
يتخذ اجراءات صرف المطالبات و االسرتحقاقات و قيرد التسرويات الخاصرة بهرا الس رررعة – الدق ررة – ح ررل المش رراكل الموج ررودة – ح ررد ادن ررى م ررن المش رراكل-
بعد مراجعتها و اعتمادها من السمطة المختصة

انجاز العمل بدون اخطاء

يشرف عمى امساك السجالت الالزمة الثبات العمميات المالية

السرعة – الدقة -بدون اخطاء

يش رررف عم ررى حف ررظ المس ررتندات و عم ررل االض ررابير م ررن واق ررع المس ررتندات بع ررد الس رررعة – الدق ررة – ح ررل المش رراكل الموج ررودة – ح ررد ادن ررى م ررن المش رراكل-
انجاز العمل بدون اخطاء

مراجعتها و ارسالها الى جهات االختصاص

تحقي ررق اتص رراالً ص رراعداً ب ررامين الكمي ررة لتمق ررى التعميم ررات و التوجيه ررات وتقر ررديم السرعة – الدقة -بدون اخطاء
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االقتراحات و اتصاالًهابطاً ًً بالعاممين معه بالقسم لتوجيههم تنسيق العمرل فيمرا
بينهم لسرعة االنجاز و اتصاالً افقياً بالزمالء لتبادل المعمومات و االراء

بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الضرورية

المواصفات الشخصية
المؤه العممي

مؤهل عال مناسب لموظيفة

الخبر

قضرراء مرردة بينيررة قرردرها  8سررنوات فررى الوظيفررة مررن الدرجررة االدنررى
مباشرة

االه مامات والميو

المطالعة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مع االخري  -قوى الشخصية

قلرات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع

شروط خاصة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير
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المواصفات المفضمة
خبرات اطول

