 -01بطاقة الوصف الوظيفي (رئيس قسم شئون المعامل و الوسائل التعميمية)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

رئيس قسم شئون المعامل و الوسائل التعميمية

الغرض الرئيسي من الوظيفة

االشراف عمى اعداد وتجهيز المعامل لتنفيذ الدروس العممية و توفير الخامات الالزمة

الكووووور الرقمووووى لموظيفووووة بوووورليل التصوووو يف

050125

الفئة

ادارى

الموقع الت ظيمي لموظيفة

امين الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

وكيل الكمية لشئون الدرسات العميا و البحوث

العالقة مع الوظائف األخرى

جميع اقسام الكمية

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى الموظفين بالقسم معه

المسؤولية المترتبة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حرور الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العمل

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

المه ى الموحر ()5112

األروات واآلالت واألجهزة

كومبيوتر -تميفون – ادوات مكتب

المسار الوظيفي

بكالوريوس عموم

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
األشراف عمى اجراء التجارب العممية التى تجرى بالمعامل

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

األشراف عمى تشغيل االجهزة العممية المخصصة الغراض الدراسة

السرررعة – الدقررة – حررل المشرراكل الموجررودة – حررد ادنررى مررن المشرراكل -تطررور

األشراف عمىشرح اساليب تنفيذ البرامج المعممية لمتجارب المختمفة لمطالب

السررعة – الدقررة – حررل المشراكل الموجررودة – حررد ادنرى مررن المشرراكل -انجرراز

العمل و استم ارريته

العمل بدون اخطاء
االشراف عمى اجراءات تدريب امناء المعامل و المحضرين

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

االشراف عمى التحميالت الفنية الكيميائية الدقيقة

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

تحقيق اتصاالً صاعداً بوكيل الكمية لشئون الدراسات العميا و البحروث لتمقرى السرعة – الدقة -بدون اخطاء
التعميم ر ررات و التوجيه ر ررات و اتص ر رراالً افقير ر راً ب ر ررالزمالء لمتنس ر رريق فيم ر ررا بي ر ررنهم
اتصاالًهابطاً بالعاممين معه لتوجيههم لسرعة االنجاز
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بطاقة المواصفات الشخصية:
المواصفات الشخصية

المواصفات المفضمة

المواصفات الضرورية

المؤهل العممي

مؤهل عالى مناسب لموظيفة

الخبرة

قضرراء مرردة بينيررة قرردرها  8سررنوات فررى الوظيفررة مررن الدرجررة

االهتمامات والميول

المطالعة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مع االخرين

قررات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع

شروط خاصة

االدنى مباشرة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير
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خبرات اطول

