
 

 األمانة الف    

     ***** 
 

 اللجنة الدائمة للقيادات

 األمانة الفنية  

    ***** 

 مدير عام مكتب رئيس الجامعةوظيفة 
 مكتب رئيس الجامعةالوظائف مدير عام 

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 ر عام مكتب رئيس الجامعةمدي اسم الوظيفة

 جامعة بنها جهة العمل 

  كود الوظيفة

 اإلدارة العليا نوع الوظيفة

 وزارة التعليم العالي اسم الوزارة

بعرض الموضوعات التى تـرد الـى مكتـب رئـيس الجامعـة واستاـدار القـرارات تختص الوظيفة  الوصف العام للوظيفة

الخاصة استادار القرارات الخاصة برئيس الجامعة ومتابعة ابالغها للجهات المختاـة ومتابعـة 

تنفيذ قرارات المجلس االعلى للجامعات ومجلس الجامعة ومجالس الكليات واللجان االخـر  التـى 

 0 س الجامعةيرأسها رئي

المستندات الدالة على مستو  المهارات  –استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  المهارات األساسية 

الحاول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل  –والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته 

تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط اإلجراءات  -الوظيفة المعلن عنها 

 0محدد المدة وقابل للقياس 

هـارات القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات واإلبداع وحل المشكالت وإدارة األزمـات وم المهارات الفنية

 0االتاال واإلقناع 

قضاء مدة بينية مقدارها عام على االقل من المستو  الوظيفى االول )أ( أو قضاء مدة   سنوات الخبرة 

 0كلية مقدارها سبعة عشر عاما على االقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة 

 ذكر ، أنثى النوع 

 يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مؤهل عال  المؤهل 

  العمر

 2019/ 29/12 تاريخ بداية اإلعالن

 اليوم التالى لنشر االعالنمن شهر  تاريخ انتهاء التقدم 

عدد األشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

تقدم الطلبات شخايا وتسلم باليد باسم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة الـى األمانـة الفنيـة  بيانات االتاال والتقدم 

 الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنهاللجنة 

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخبرات النوعية   المستندات المطلوبة

والزمنية والوظائف اإلشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر 

 0الجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين والتقدير و

بيان تفايلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما  

 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة 

 0المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراءات بها  

   -إن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد : 

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى -1

 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد -2

 مد  إجادة إحد  اللغات األجنبية -3

المقابالت الشخاية مواعيد 

 واالختبارات

 

أسماء من وقع عليهم 

 االختيار

 



 

 األمانة الف    

     ***** 
 

 اللجنة الدائمة للقيادات

 األمانة الفنية  

    ***** 

 مدير عام حسابات الاناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاصوظيفة 
 الوظائف مدير عام حسابات الاناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 مدير عام حسابات الاناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص اسم الوظيفة

 جامعة بنها جهة العمل 

  كود الوظيفة

 اإلدارة العليا نوع الوظيفة

 وزارة التعليم العالي اسم الوزارة

بمتابعة مشروع موازنة الاناديق الخاصة واتخاذ إجراءات عرضه واعتماده وإبالغـه للجهـات تختص الوظيفة  الوصف العام للوظيفة

المعنية وتطبيق ما تنص علية اللوائح المالية والقواعد المكملة بشأن نظام الاناديق الخاصـة وقواعـد الاـر  

 في حايلتها

المستندات الدالة على مستو  المهارات والقدرات الالزمة لشغل  –شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  المهارات األساسية 

تقديم مقترح وافيا  -الحاول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها  –الوظيفة وانجازته 

 0ابل للقياس لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط اإلجراءات محدد المدة وق

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات واإلبداع وحل المشكالت وإدارة األزمات  المهارات الفنية

 0ومهارات االتاال واإلقناع 

قضاء مدة بينية مقدارها عام على االقل من المستو  الوظيفى االول )أ( أو قضاء مدة كلية مقدارها   سنوات الخبرة 

 0سبعة عشر عاما على االقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة 

 ذكر ، أنثى النوع 

 يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مؤهل عال  المؤهل 

  العمر

 2019/ 29/12 تاريخ بداية اإلعالن

 اليوم التالى لنشر االعالنمن شهر  تاريخ انتهاء التقدم 

عدد األشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

تقدم الطلبات شخايا وتسلم باليد باسم السيد األســتاذ الــدكتور/ رئــيس الجامعــة الــى األمانــة  بيانات االتاال والتقدم 

 الثالث بمقر إدارة جامعة بنهاالفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور 

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخبرات النوعية    المستندات المطلوبة

والزمنية والوظائف اإلشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر  

 0دت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين والتقدير والجزاءات واألجازات إن وج

بيان تفايلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات   

 0المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة 

 0ات بها المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراء  

   -إن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد : 

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى  -1

 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد  -2

 مد  إجادة إحد  اللغات األجنبية  -3

مواعيد المقابالت الشخاية 

 واالختبارات

 

أسماء من وقع عليهم 

 االختيار

 

 

 



 

 األمانة الف    

     ***** 
 

 اللجنة الدائمة للقيادات

 األمانة الفنية  

    ***** 

 امين كلية الهندسة بشبرا بدرجة مدير عام وظيفة 
 بدرجة مدير عام  الهندسة بشبراامين كلية  -الوظائف :

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 بدرجة مدير عام  الهندسة بشبراامين كلية  اسم الوظيفة

 جامعة بنها جهة العمل 

  كود الوظيفة

 العليااالدارة  نوع الوظيفة

 وزارة التعليم العالى اسم الوزارة

تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التى تحكم نظام االشرا  العام على تختص الوظيفة  الوصف العام للوظيفة

العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية واالدارية والتعليمات التى تادرها السلطة 

 0ة المختاة ومتابعة اجراءات العمل بالكلي

المستندات الدالة على مستو  المهارات   –استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  المهارات االساسية 

الحاول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل   –والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته 

تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط اإلجراءات   -الوظيفة المعلن عنها 

 0محدد المدة وقابل للقياس 

 القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها المهارات الفنية

 جنبيةمد  اجادة احد  اللغات اال

قضاء مدة بينية مقدارها عام على االقل من المستو  الوظيفى االول )أ( أو قضاء مدة كلية   سنوات الخبرة 

 0مقدارها سبعة عشر عاما على االقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة 

 ذكر ، انثى النوع 

 يتواءم مع نوع وطبيعة العمل مؤهل عال  المؤهل 

 2019/ 29/12 العمر

  تاريخ بداية االعالن

 اليوم التالى لنشر االعالنمن شهر  تاريخ انتهاء التقدم 

عدد االشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

تقدم الطلبات شخايا وتسلم باليد باسم السيد االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة الى  بيانات االتاال والتقدم 

 بالدور الثالث بمقر ادارة جامعة بنهااالمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات 

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخبرات النوعية    المستندات المطلوبة

والزمنية والوظائف اإلشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر  

 0ت إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين والتقدير والجزاءات واألجازا 

بيان تفايلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعما   

 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة 

 0اإلجراءات بها المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط  

   -ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد : 

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى  -1

 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد  -2

 مد  اجادة احد  اللغات االجنبية  -3

مواعيد المقابالت الشخاية 

 واالختبارات

 

  اسماء من وقع عليهم االختيار

 


