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 مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

 أحد مشاريع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بالجامعة
 

 مديرظيفة وللتعاقد على شغل  في إطار خطة الدولة والجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية تعلن جامعة بنها عن فتح باب الترشح 

ويشترط أن  .بالجامعة ICTP واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا مشاريع ضمن بنها بجامعة الجامعية المستشفيات ميكنة مشروع

 .هيئة تدريس بكلية الطب البشري بجامعة بنها عضويكون المتقدم 
 

 المستندات المطلوبة

عن  5112-1-52يوم اإلحد الموافق على من يرغب في الترشح التقدم بالمستندات التالية في موعد غايته 

 بطلب مشفوعا بالمستندات التالية: طريق البريد اإللكتروني إلى مكتب المدير التنفيذي للمعلومات
 بيان حالة من الكليه  -
 موافقة الكلية على ترشيح المتقدم/المتقدمة   -

 ونظم المعلومات  إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات السيرة الذاتيه شاملة فقرات عن الخبرة فى مجاالت -

 الصحية 
 لتطوير نظم المعلومات اإلدارية بالمستشفى الجامعي ببنها مقترح خطة عملقريرا مختصرا عن ت -
 لطةالس من ومعتمدا لذلك المؤيدة داتمدعما بالمستن للمتقدم واإلسهامات اإلنجازات ابرز عن تفصيلي بيان -

  المختصة
 

 .وسوف يقوم المتقدم بعرض خطته في موعد سيتم تحديده الحقا

  Email: cio.office@bu.edu.eg & ghazyassassa@bu.edu.eg - وسيلة التقدم للترشح
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 شروط ومتطلبات الوظيفة 

 مدير مشروع ميكنة مستشفيات جامعة بنها مسمى الوظيفة
 المدير التنفيذى للمعلومات ة فى العمليجعر الم

 جامعة بنها. –أن يكون على رأس العمل كعضو هيئة تدريس فى كلية الطب  - الشروط الواجب توافرها
 عميد كلية(. –وكيل كلية  –أال يكون شاغاًل لوظيفة إدارية بالكلية )رئيس قسم  -
 معتمدةال اداتمع تقديم الشه أن تكون لديه المهارات األساسية فى تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت -

 .ذلك تفيدالتي 
 اللغة اإلنجليزية اجادة -
 دراية بإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات. يفضل من لديه -
 خبرة في كتابة وعرض التقارير الفنية والمالية يفضل من لديه -

ساعات العمل 
 اإلسبوعية

 ساعة طبقًا لجدول العمل 61

 مستشفيات جامعة بنها مقر العمل
 ًا لتقييم تقارير اآلداء المالية وطبقكل ثالثة أشهر طبقًا لالئحة الصرف  مكافأة العمل
 عقد سنوى مدة التعاقد

 المشاركة فى وضع خطط تطوير ميكنة المستشفيات. - طبيعة العمل
 .حسب المراحل المختلفة للمشروع بالمستشفيات تطوير ميكنة العمللالجامعة تنفيذ خطة -
 المرحلة األولى من المشروع.قيادة فريق العمل واإلشراف على تشغيل مكاتب الدخول والخروج فى  -
يستلزم العمل حضور اإلجتماعات المركزية لكل مديرى ميكنة المستشفيات بوحدة تطوير المشروعات  -

 وحضور اجتماعات المتابعة بالجامعة.بالمجلس األعلى للجامعات 
 امعة.جت بالوالمدير التنفيذى للمعلوما مدير المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع تشكيل فرق العمل  -
 ير التنفيذى للمعلومات.دتقديم تقارير لحجم اإلنجاز كل ثالثة أشهر معتمدة من الم -

ال تميز المؤسسة بين المتقدمين لشغل الوظيفة على أساس النوع أو الديانة أو اللون أو اإلعاقة أو السن  شروط تنظيمية
 ذلك مما تمنعه القوانينأو غير 
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