
 

 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



 الجامعة ) بالدرجة العالية ( أمينوظيفة 
 الجامعة ) بالدرجة العالية( أمينالوظائف 

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 أمين الجامعة اسم الوظيفة

 جامعة بنها  جهة العمل

  كود الوظيفة

 العليا اإلدارة نوع الوظيفة

 العاليوزارة التعليم  اسم الوزارة

بالجامعة فى حدود  واإلداريةالمالية  واإلجراءات األعمالتختص الوظيفة بتنفيذ كافة  الوصف العام للوظيفة

 0 األعمالتنظم هذه  التيالقوانين واللوائح والنظم والقرارات 

المستندات الدالة على مستوى  –استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  ت األساسيةالمهارا

الحصول على البرامج التدريبية  –المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته 

تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها  -المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها 

 0 محدد المدة وقابل للقياس راءاتوتبسيط اإلج

 القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها المهارات الفنية

 األجنبيةاللغات  إحدى إجادةمدى 

 وظيفة مدير عام  فيمع قضاء مدة بينية قدرها سنة  الجامعيمزاولة العمل  سنوات الخبرة 

 أنثىذكر ،  النوع 

 ل مناسبمؤهل عا المؤهل 

  العمر

  اإلعالنتاريخ بداية 

 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر تاريخ انتهاء التقدم 

المطلوبين  األشخاصعدد 

 للوظيفة

1 

التدكتور  رئتيا الجامعتة  األستتاذتقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد  بيانات االتصال والتقدم 

 جامعة بنها إدارةادات بالدور الثالث بمقر الفنية للجنة الدائمة للقي األمانة إلى

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

النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها 

جازات إن وجدت وتقارير الكفاية لدأداء عن وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واأل

 0السنتين األخيرتين 

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

 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 

بستيط اإلجتراءات المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المتراد شتغلها لتحستين إدارتهتا وت 

 0بها 

  -:ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد  

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى -1

 وجد إن واإلقليميةسابقة العمل بالمنظمات الدولية  -2

 األجنبيةاللغات  إحدى إجادةمدى  -3

مواعيد المقابالت الشخصية 

 واالختبارات

 

  من وقع عليهم االختيار أسماء

 



 اإلدارة العامة للشئون الطبيةمديرعام وظيفة 
 اإلدارة العامة للشئون الطبيةمدير عام الوظائف 

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 لشئون الطبيةاإلدارة العامة لمدير عام  اسم الوظيفة

 جامعة بنها جهة العمل

  كود الوظيفة

 اإلدارة العليا نوع الوظيفة

 زارة التعليم العاليو اسم الوزارة

بتوفير الرعاية الصحية للطالب في أماكن تواجدهم بالمدن الجامعية تختص الوظيفة  الوصف العام للوظيفة

والكشف 0والمطاعم والمقاصف والكليات والمعسكرات والمالعب ولجان االمتحان

 0الطبي على العاملين المرضى بالجامعة ومنحهم األجازات المرضية

المستندات الدالة على مستوى  –استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  ألساسيةالمهارات ا

الحصول على البرامج التدريبية  –المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته 

تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين  -المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها 

 0 محدد المدة وقابل للقياس اتأدائها وتبسيط اإلجراء

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

 0 ومهارات االتصال واإلقناع

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل في وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة سنوات الخبرة

 ذكر ، أنثى النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

  العمر

  تاريخ بداية اإلعالن

 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر تاريخ انتهاء التقدم

عدد األشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد األستاذ الدكتور  رئيا الجامعة  بيانات االتصال والتقدم

 الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها الى األمانة الفنية للجنة

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

النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها 

الجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية ومكانها وخطابات الشكر والتقدير و

 0لدأداء عن السنتين األخيرتين 

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

 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 

إدارتها وتبسيط المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين 

 0اإلجراءات بها 

 -:إن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد 

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى -1

 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد -2

 مدى إجادة إحدى اللغات األجنبية -3

مواعيد المقابالت الشخصية 

 واالختبارات

 

أسماء من وقع عليهم 

 االختيار

 

 



 أمين كلية التربية بدرجة مدير عام فة وظي
 أمين كلية التربية بدرجة مدير عام  -الوظائف :

 المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 أمين كلية التربية بدرجة مدير عام  اسم الوظيفة

 جامعة بنها جهة العمل 

  كود الوظيفة

 اإلدارة العليا نوع الوظيفة

 التعليم العالي وزارة اسم الوزارة

تختص الوظيفة بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات التى تحكم نظام العمل  الوصف العام للوظيفة

بالكلية وتنفيذ السياسات المالية واإلدارية والتعليمات التى تصدرها السلطة 

 0المختصة ومتابعة إجراءات العمل بالكلية 

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

الحصول على البرامج التدريبية  –المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته 

تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها  -المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها 

 0 للقياسمحدد المدة وقابل  وتبسيط اإلجراءات

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

 0 ومهارات االتصال واإلقناع

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان فى وظيفة من الدرجة االدنى مباشرة   سنوات الخبرة 

 ذكر ، انثى النوع 

 مؤهل عال مناسب المؤهل 

  لعمرا

  تاريخ بداية اإلعالن

 خمسة عشر يوما من تاريخ النشر تاريخ انتهاء التقدم 

عدد األشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد األستاذ الدكتور  رئيا  بيانات االتصال والتقدم 

ر الثالث بمقر إدارة الجامعة الى األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدو

 جامعة بنها

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

النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها 

وجدت وتقارير الكفاية لدأداء عن وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واألجازات إن 

 0السنتين األخيرتين 

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

 0بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 

اءات المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجر 

 0بها 

  -:ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد  

 القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى -1

 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد -2

 مدى إجادة إحدى اللغات األجنبية -3

مواعيد المقابالت الشخصية 

 واالختبارات

 

  أسماء من وقع عليهم االختيار

 
 


