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 مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية
 أحد مشاريع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بالجامعة

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

 المعلومغغغات تكنولوجيغغغا مشغغغاري  ضغغغمن بنهغغغا بجامعغغغة الجامعيغغغة المستشغغغفيات ميكنغغغة مشغغغرو  مغغغديروظيفغغغة شغغغ    
 .هيئة تدريس بكلية الطب البشري بجامعة بنها عضوويشترط أن يكون المتقدم  .بالجامعة ICTP واإلتصاالت

 

 المستندات المطلوبة

شههههر مهههخ تهههاري  علغغغى مغغغن يراغغغب فغغغي الترشغغغح التقغغغدم بالمسغغغتندات التاليغغغة فغغغي موعغغغد اايتغغغ  
بطلغغب مشغغفوعا  عغغن طريغغب البريغغد اإللكترونغغي إلغغى مكتغغب المغغدير التنفيغغ ي للمعلومغغات اإلعهه خ

 بالمستندات التالية:
 .ةبيان حالة من الكلي -
 موافقة الكلية على ترشيح المتقدم/المتقدمة  -
 إدارة مشروعات تكنولوجيها المعلومهات السيرة ال اتي  شاملة فقرات عن الخبرة فى مجاالت -

 ونظم المعلومات الصحية 
لتطغغغوير نظغغغم المعلومغغغات اإلداريغغغة بالمستشغغغفى  مقتهههرط  طهههة عمههه قريغغغرا مختصغغغرا عغغغن ت -

 الجامعي ببنها
 لغغ ل  المؤيغغدة داتمغغدعما بالمسغغتن للمتقغغدم واإلسغغهامات اإلنجغغا ات ابغغر  عغغن تفصغغيلي بيغغان -

   المختصة السلطة من ومعتمدا

 .وسوف يقوم المتقدم بعرض خطت  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 العم يجعر الم

الشروط الواجب 
 توافرها

 جامعة بنها. –أخ يكوخ على رأس العم  كعضو هيئة تدريس فى كلية الطب  -
 عميد كلية(. –وكي  كلية  –أال يكوخ شاغً  لوظيفة إدارية بالكلية )رئيس قسم  -
 معتمدةال اداتمع تقديم الشه أخ تكوخ لديه المهارات األساسية فى تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت -

 .ذلك تفيدالتي 
 اللغة اإلنجليزية اجادة -
 دراية بإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات. يفض  مخ لديه -
  برة في كتابة وعرض التقارير الفنية والمالية يفض  مخ لديه -

ساعات العم  
 اإلسبوعية

 ساعة طبقًا لجدو  العم  61

 مستشفيات جامعة بنها مقر العم 
 ًا لتقييم تقارير اآلداء المالية وطبقك  ث ثة أشهر طبقًا ل ئحة الصرف  مكافأة العم 
 عقد سنوى مدة التعاقد
 المشاركة فى وضع  طط تطوير ميكنة المستشفيات. - طبيعة العم 

 .حسب المراح  الم تلفة للمشروع بالمستشفيات تطوير ميكنة العم لالجامعة  تنفيذ  طة -
 المرحلة األولى مخ المشروع.قيادة فريق العم  واإلشراف على تشغي  مكاتب الد و  وال روج فى  -
يستلزم العم  حضور اإلجتماعات المركزية لك  مديرى ميكنة المستشفيات بوحدة تطوير المشروعات  -

 وحضور اجتماعات المتابعة بالجامعة.بالمجلس األعلى للجامعات 
 جامعة.ت بالوالمدير التنفيذى للمعلوما مدير المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع تشكي  فرق العم   -
 ير التنفيذى للمعلومات.دتقديم تقارير لحجم اإلنجاز ك  ث ثة أشهر معتمدة مخ الم -

ال تميز المؤسسة بيخ المتقدميخ لشغ  الوظيفة على أساس النوع أو الديانة أو اللوخ أو اإلعاقة أو السخ  شروط تنظيمية
 ذلك مما تمنعه القوانيخأو غير 
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