 -7بطاقة الوصف الوظيفي (رئيس قسم الدراسات العميا و البحوث)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

رئيس قسم الدراسات العميا و البحوث

الغرض الرئيسي من الوظيفة

متابعة تنفيذ القوانين و الموائح و الق اررات الخاصة بالدراسات العميا و البحوث و العالقات الثقافية

الكوووود الرقموووى لموظيفوووة بووودليم ال صووو يف الم وووى

050025

الفئة

ادارى

الموقع ال ظيمي لموظيفة

امين الكمية – وكيل الكمية لمدراسات العميا

الج ة المسئولة عن الوظيفة

وكيل الكمية لمدراسات العميا

الموحد ()5002

العالقة مع الوظائف األخرى

المكتبة -شئون التعميم و الطالب

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى الموظفين بقسم المكتبة

المسؤولية الم ر بة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حدود الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العمم

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

األدوات واآلالت واألج زة

كومبيوتر -تميفون – ادوات مكتب

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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ثا ياً – معمومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:
مؤشرات األداء

الواجبات والمسؤوليات

األشراف عمى تنفيذ القوانين و الموائح و الق اررات الخاصة بالدراسات العميا و السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
البحوث و العالقات الثقافية
االش ر رراف عمر ررى تنفير ررذ المنشر ررورات و الق ر ر اررات الخاصر ررة بالد ارسر ررات العمير ررا و السرررعة – الدقررة – حررل المشرراكل الموجررودة – حررد ادنررى مررن المشرراكل -تطررور
البحوث و العالقات الثقافية

العمل و استم ارريته

د ارسررة الموضرروعات الخاصررة بطررالب الد ارسررات العميررا دبمرروم -ماجيسررتير -السرررعة – الدقررة – حررل المشرراكل الموجررودة – حررد ادنررى مررن المشرراكل -انجرراز
دكت رروراو و اتخ رراذ األجر رراءات بش ررقنها بالتنس رريق م ررل ادارة الد ارس ررات العمي ررا و العمل بدون اخطاء

البحوث و و ادارة العالقات الثقافية بالجامعة

االش رراف عمررى اتخرراذ اج رراءات تبررادل الزيررارات بررين اعضرراء هيئررة الترردريس السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
بالكمية و الجامعات األخرى بالتنسيق مل و ادارة العالقات الثقافية بالجامعة

يشر رررف عمر ررى األتفاقير ررات و الب ر ررامج الثقافير ررة التر ررى تعقر رردها جمهورير ررة مصر ررر السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل
العربي ررة م ررل ال رردول االخ رررى و اتخ رراذ األجر رراءات الالزم ررة لتنفي ررذ البن ررود الت ررى
تخص الكمية بالتنسيق مل و ادارة العالقات الثقافية بالجامعة
تحقير ررق اتصر رراال صر رراعدا بوكير ررل الكمير ررة لمد ارسر ررات العمير ررا و البحر رروث لتمقر ررى السرعة – الدقة -بدون اخطاء
التعميم ررات و التوجيهرررات و و اتصررراال افقي ررا ب ررالزمالء لمتنس رريق فيم ررا بينهم ررو
اتصاالهابطا بالمرؤسين لسرعة االنجاز
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بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الشخصية

المواصفات المفضمة

المواصفات الضرورية

المؤهم العممي

مؤهل عالى مناسب لموظيفة

الخبرة

قضاء مدة بينية قردرها  6سرنوات فرى الوظيفرة مرن الدرجرة
االدنى مباشرة

االه مامات والميوم

المطالعة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مل االخرين

قدرات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع

شروط خاصة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير
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خبرات اطول

