بطاقة الوصف الوظيفي (وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة)
أوالً – معمومات خاصة بالوظيفة:
المسمى الوظيفي

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة

الغرض الرئيسي من الوظيفة

يقوم بتصريف أمور الخدمات المجتمعية و الوحدات ذت الطابع الخاص الموجودة بالكمية لخدمة المجتع و
البيئة المحيطة و عائدىا عمىتدريب الطالب وفقا ألحكام القوانين والموائح والق اررات المعمول بيا
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المهنى الموحد ()5002

الموقع التنظيمي لموظيفة

عميد الكمية

الجهة المسئولة عن الوظيفة

عميد الكمية

العالقة مع الوظائف األخرى

قسم شئون رعاية الشباب – و التعميم و الطالب – و الوحدات ذات الطابع الخاص

المسؤوليات (اإلشرافية وغير اإلشرافية)

األشراف عمى قسم رعاية الشباب

المسؤولية المترتبة عمى األخطاء

مسئولية مباشرة و كاممة

حدود الصالحيات

وفقا ألحكام القوانين والموائح والق اررات المعمول بيا

ظروف العمل

مكتب مستقل -مكتب سكرتارية – اضاءة تيوية وتدفئة مناسبة -اليدوء -السعة المناسبة لممكان

األدوات واآلالت واألجهزة

كومبيوتر -تميفون  -فاكس– ادوات مكتب -الة حاسبة

المسار الوظيفي

حاصل عمى درجة استاذ بالكمية

شروط الترقية

العالوة السنوية  -جتياز البرامج التدريبية الالزمة التى تتيحيا الجامعة
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ثانياً – معمومات خاصة بواجبات ومسئوليات الوظيفة:
مؤشرات األداء

الواجبات والمسؤوليات

إعددداد خطددة لالتصددال بددالمجتمع و تنميددة البيئددة المحيطددة بالكميددة بندداء عمددى السرعة – الدقة – حل المشاكل الموجودة

اقتراحات مجمس األقسام والمجان المختصة

متابعة تنفيذ ىذه الخطة فى األقسام المختمفة بالكمية

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

األشراف عمى شئون الوحدات ذات الطابع الخداص فدى الكميدة ومتابعدة تنفيدذ السددرعة – الدقددة – حددل المشدداكل الموجددودة – حددد ادنددى مددن المشدداكل -تطددور
السياسة المرسومة فى ىذا الشأن

العمل و استم ارريتو

اقتد دراظ تن دديم القواف ددل العالجي ددة والن دددوات العممي ددة ف ددى الكمي ددة وت ددولى ش ددئون السرعة – الدقة – حدل المشداكل الموجدودة – حدد ادندى مدن المشداكل -انجداز

العالقات الخارجية مع مختمف جيات المجتمع لخدمة البيئة

العمل بدون اخطاء
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بطاقة المواصفات الشخصية :
المواصفات الضرورية

المواصفات الشخصية
المؤهل العممي

حاصل عمى درجة استاذ بالكمية

الخبرة

ذو خبرة بالمجال

االهتمامات والميول

المطالعة

الطباع والخمق

اليدوء -سعة الصدر– حسن الخمق -حسن التعامل مع االخرين

قدرات خاصة

االستعداد لمتطوير و القدرة عمى االبداع

شروط خاصة

مواكبة لتطور تصور بالخطط المستقبمية لمتطوير

المواصفات المفضمة
خبرات اطول
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