 -6بطاقة الوصف الوظيفي (رئيس قسم شئون التعميم والطالب)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

رئيس قسم شئون التعميم والطالب

الغرض الرئيسي من الوظيفة

االشراف عمى االعمال المتعمقة بشئون التسجيل و الدراسة و االمتحانات لطمبة الكمية

الكووووور الرقمووووى لموظيفووووة بوووورلي التصوووو يف

050025

الفئة

ادارى

الموقع الت ظيمي لموظيفة

امين الكمية – وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

الجهة المسئولة عن الوظيفة

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

المه ى الموحر ()5002

العالقة مع الوظائف األخرى

المكتبة

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى الموظفين بقسم شئون التعميم والطالب

المسؤولية المترتبة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حرور الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العم

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

األروات واآلالت واألجهزة

كومبيوتر -تميفون – ادوات مكتب

المسار الوظيفي

مؤهل عال مناسب لموظيفة

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

األش ر رراف عمر ررى اج ر رراءات تنفير ررذ الق ر روانين و الم ر روائ و الق ر ر اررات والتعميمر ررات السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
الصادرة من السمطة المختصة و المتعمقة بمجاالت شئون التعمريم و التنسريق
مع أدارة شئون التعميم والطالب بالجامعة
األشراف عمى تنفيذ االجراءات الخاصة بشئون التعميم المتعمقة بنظم القيرد و السرررعة – الدقررة – حررل المشرراكل الموجررودة – حررد ادنررى مررن المشرراكل -تطررور

التس ررجيل و الد ارس ررة ووض ررع ج ررداول المحاضر ررات و ج ررداول االمتحان ررات و العمل و استم ارريته
اعالنه ررا ف ررى الوق ررت المناس ررب بالتنس رريق م ررع ادارة ش ررئون التعم رريم و الط ررالب
بالجامعة

األشراف عمى اصدار الكارنيهات الخاصة بالطالب و كذلك اجراءات اعداد السررعة – الدقررة – حررل المشراكل الموجررودة – حررد ادنرى مررن المشرراكل -انجرراز
ارقام الجموس فى االمتحانات المختمفة

العمل بدون اخطاء

االشر رراف عم ررى اجر رراءات م ررن المكاف ررات الخاص ررة بالطمب ررة المتف رروقين طبق ررا السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
لمقواعرد التررى تضررعها السررمطة المختصرة بالتنسرريق مررع ادارة شررئون التعمرريم و
الطالب بالجامعة
االشراف عمى امساك الدفاتر الخاصة بشئون التعميم

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

تحقير ررق اتصر رراال صر رراعدا بوكي ر ررل الكمي ر ررة لش ر ررئون التعمر رريم و الطر ررالب لتمق ر ررى السرعة – الدقة -بدون اخطاء
التعميم ر ررات و التوجيه ر ررات و اتص ر رراال افقي ر ررا ب ر ررالزمالء لمتنس ر رريق فيم ر ررا بي ر ررنهم
اتصاالهابطا بالمرؤسين لتوجيههم لسرعة االنجاز
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بطاقة المواصفات الشخصية:
المواصفات الشخصية

المواصفات المفضمة

المواصفات الضرورية

المؤه العممي

مؤهل عالى مناسب لموظيفة

الخبرة

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

االهتمامات والميو

المطالعة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مع االخرين

قررات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع

شروط خاصة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير
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خبرات اطول

