
 

 اللجنة الدائمة للقيادات
 األمانة الفنية      

 ة بنهاعحام
 2016( لسنة 1إعالن رقم )

 ))وظائف قيادية((
درجة البالقيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا  ائفتعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظ

 العالية وأيضا  
 -:بالجامعة وهىمدير عام درجة 

 )بالدرجة العالية(                    أمين الجامعة                -1
 اإلدارة العامة للشئون الطبية           )مدير عام(مدير عام  -2
 (مدير عام أمين كلية التربية                                  ) -3
بشأن شغل الوظائف المدنيةة القياديةة  1991لسنة  (5رقم)وذلك طبقا ألحكام القانون             
مةةن واقةةا بطاقةةة الو ةةف  الوظةةائفيمكةةن اإلطةةالى علةةى بيانةةات هةةذ  0 التنفيذيةةة وتعةةديالتهاوالئحتةة  

 0 ببنها والموجودة بلوحة اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعةالمطلوبة  واألوراقوالمستندات الخا ة بها 

  وعلى راغبي التقدم لشغل هذ  الوظائف المشار إليها ممن لة  الخبةرة  ةي هةذا المجةال وتتةوا ر
لدي  القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء النموذج المعةد لهةذا الغةرخ شخ ةيا 

 -وتقديم  مر قا ب :جامعة الدورالثالث ببنها البمبنى إدارة باألمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات 
ة والخبرات النوعية بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا ب  التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضا ي -

والزمنية والوظائف اإلشرا ية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر 
 0ألداء عن السنتين األخيرتين تقويم اوالتقدير والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير 

ل بها مدعما بيان تف يلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم  ي الوحدة التي يعم -
 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المخت ة 

المقترح التطويري بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسةين إدارتهةا وتبسةيط اإلجةراءات  -
 0بها على أن يكون المقترح التطويري متضمن أهدا ا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق 

 0الدولية واإلقليمية ان وجد سابقة العمل بالمنظمات -
 0ما يفيد االشتراك  ي المؤتمرات إن وجد -
 0مدى أجادة إلحدى اللغات االجنبية -
 0ان يكون لدي  شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل ما  الحاسب االلى  -

  الةذكر باسم السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة  والمستندات سةالفة  -تقدم الطلبات شخ يا
األمانةة الفنيةة للجنةة الدائمةة للقيةادات بالةدور  إلى ور وتسلم باليد  وسبعةعلى أن تكون من أ ل 

ويمكةن 0الجامعة ببنهةا وذلةك خةالل خمسةة عشةر يومةا مةن تةاريع نشةر اإلعةالن  ةبمقر إدارالثالث 
ة وموقةةا الحكومةة www.bu.edu.eg 0بالجامعةةة  االلكترونةةيبةةالموقا  اإلعةةالنعلةةى  اإلطةةالى

 www.jobs.gov.egااللكترونية 
التةةى تةةرد بعةةد المةةدة المحةةددة لقبةةول  أوهةةذا ولةةن يلتفةةت للطلبةةات السةةابق تقةةديمها قبةةل هةةذا اإلعةةالن 

مةن خارجهةا  أووتقبةل الطلبةات سةواء كةان المتقةدم مةن داخةل الجامعةة  0الواردة بالبريد الطلبات أو
المتقةدم شةروط شةغلها وان يجتةاز اختبةارات  ويشترط للتعيين بهذ  الوظائف القيادية ان يتةوا ر  ةى

 0ال الحية للوظيفة واجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح


