 -8بطاقة الوصف الوظيفي ( :صراف )
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي
الغرض الرئيسي من الوظيفة

صراف
التعامل مباشرة مع العممين و المؤسسات فستالم المبالغ النقدية من البنوك و يقوم بعممية صرفها لمعاممين و

غيرهم طبقا لمقواعد المتبعة

الكووووور الرقمووووى لموظيفووووة بوووورلي ال صوووو يف 721104

المه ى الموحر ()2002
الفئة

ادارى

الموقع ال ظيمي لموظيفة

امين الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

رئيس قسم شئون العاممين – رئيس قسم الشئون المالية و األدارية

العالقة مع الوظائف األخرى

االقسام االدارية بالكمية

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

اليوجد

المسؤولية الم ر بة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حرور الصالحيات

تنفيذ العمل وفق النظام المعمول به

ظروف العم

غرفة منفصمة – اضاءة تهوية وتدفئة مناسبة -الهدوء -السعة المناسبة لممكان توافر األمان

األروات واآلالت واألجهزة

ادوات مكتبية و خزينة ذات درجة عالية من االمان

المسار الوظيفي

دبموم التجارة

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 األراء

الواجبات والمسؤوليات
استالم الشيكات او النقود او استمارات الصرف و األكد من صحتها

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

تنفيذ الصرف من البنووك و مونا ايصواالت عموى المبوالغ التوى توم اسوتالمهااو السوورعة – الدقووة – حوول المشوواكل الموجووودة – حوود ادنووى موون المشوواكل -تطووور
العمل و استم ارريته

تسميمها

تسو وومم المبو ووالغ النقديو ووة ال و وواردة مو وون المؤسسو ووات و التوقيو ووع عميهو ووا و عو وودادها السرعة – الدقة
لإليداع فى البنوك
صرف و تسميم االجور لمعاممين بالكمية

السرعة – الدقة

اداء الوجبات المرتبطة بالمهام السابقة

السرعة – الدقة  -تطور العمل و استم ارريته

األشراف عمى العاممين اآلخرين

حل المشاكل الموجودة – حد ادنى من المشاكل

بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الشخصية
المؤه العممي

المواصفات الضرورية
مؤهل متوسط (دبموم التجارة)

الخبرة

خبرة طويمة

الطباع والخمق

الهدوء – حسن الخمق -حسن التعامل مع االخري

قررات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع
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المواصفات المفضمة
مؤهل فوق المتوسط

