إػالٌ سقى ( )3نسُت 7102و
وظبئف قيبديت
--تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالجامعة وهى-:

 -1مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
وذلكككب ابقكككا احقكككا القكككانون ر ككك  )18لسكككنة  - 6182بشكككان الوظكككائف المدنيكككة والالئحكككة
التنفيذيككة للقككانون الصككادرة بقككرار رئككي مجلك الككو را ر ك  )8682لسككنة  - 6182ويمقككن
اإلاككالع علككى بيانككاا هككذة الوظيفككة مككن وا ككا باا ككة الوصككف ال اصككة بقككل وظيفككة والمسككتنداا
واالوراق المالوبة والموجودة بلوحة اإلعالناا بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلككى رايبككت التقككد لشككغل هككذة الوظككائف ممككن لككر ال بككرة لككى هككذا المجككال اسككتيفا النمككوذ
بإدارة الجامعة1
 تقككد الالبككاا ش صككيا  -باسكك السككيد ااسككتاذ الككدقتور ل رئككي الجامعككة  -مرلقككا بهككا اصككل
المستنداا المالوبر و 1صور منها وتسل باليد إلى اامانة الفنية بالجامعكة وذلكب كالل شكهر مكن
نشر اإلعالن بالصحف ويمقن االاكالع علكى االعكالن علكى مو كا الجامعكة www.bu.edu.eg
1ومو ا الحقومة االلقترونية www.jobs.gov.eg
 هذا ولن يلتفا للالباا السابق تقديمها بل هذا اإلعالن أو التكى تكرد بعكد المكدة المحكددة لقبكول
الالباا أوالواردة بالبريد1

المستنداا المالوبة لإلعالن ر

 )3لسنة 6182

وظائف يادية) لوظيفة -:

مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة
وذلككب ابقككا احقككا القككانون ر ك  )18لسككنة  - 6182بشككان الوظككائف المدنيككة والالئحككة
التنفيذيككة للقككانون الصككادرة بقككرار رئككي مجلكك الككو را ر كك  )8682لسككنة  - 6182ويمقككن
اإلاككالع علككى بيانككاا هككذة الوظككائف مككن وا ككا باا ككة الوصككف ال اصككة بهككا والمسككتنداا واالوراق
المالوبة والموجودة بلوحة اإلعالناا بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلى رايبت التقد لشغل هذة الوظكائف المشكار اليهكا ممكن لكر ال بكرة لكى هكذا المجكال وتتكوالر لديكر
القدرة القياديكة والتاهيكل العلمكى وال بكرة ال منيكة اسكتيفا النمكوذ المعكد لهكذا الغكرأل ش صكيا باامانكة
الفنية للجنة الدائمة للقياداا بالجامعة وتقديمر مرلقا بر-:
 بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا بر التاهيل العلمت والمؤهالا اإلضالية وال براا النوعيكة وال منيكةوالوظكككائف اإلشكككرالية التكككى شكككغلها والكككدوراا التدريبيكككة ونوعهكككا ومقانهكككا و اابكككاا الشكككقر والتقكككدير
والج ا اا وااجا اا إن وجدا وتقارير القفاية لألدا عن السنتين اا يرتين 1
 بيان تفصيلت عكن ابكر اإلنجكا اا واإلسكهاماا للمتقكد لكت الوحكدة التكى يعمكل بهكا مكدعما بالمسكتندااالمؤيدة لذلب ومعتمدا من السلاة الم تصة 1
 المقترحاا بتاوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيا اإلجرا اا بها 1 سابقة العمل بالمنظماا الدولية واال ليمية ان وجد1 ما يفيد االشتراب لى المؤتمراا ان وجد1 مدى اجادة الحدى اللغاا االجنبية1 ان يقون لدير شهاداا معتمدة تفيد القدرة على التعامل ما الحاسب االلى 1 تقد الالباا ش صيا  -باس السيد ااستاذ الدقتور ل رئكي الجامعكة والمسكتنداا سكالفة الكذقر علكى
أن تقككون مككن أصككل وسككتة صككور وتسككل باليككد إلككى اامانككة الفنيككة للجنككة الدائمككة للقيككاداا بالككدور الثال ك
بمقرإدارة الجامعة ببنها وذلب الل شهر من تاريخ نشر اإلعالن بالصحف1ويمقن االاكالع علكى االعكالن
بكككككككككالمو ا االلقترونكككككككككى بالجامعكككككككككة  1 www.bu.edu.egومو كككككككككا الحقومكككككككككة االلقترونيكككككككككة
www.jobs.gov.eg
هذا ولن يلتفا للالباا السكابق تقكديمها بكل هكذا اإلعكالن أو التكى تكرد بعكد المكدة المحكددة لقبكول الالبكاا
أوالواردة بالبريد 1وتقبل الالباا سوا قان المتقكد مكن دا كل الجامعكة أو مكن ارجهكا ويشكترا للتعيكين
بهككذة الوظككائف القياديككة ان يتككوالر لككى المتقككد شككروا شككغلها وان يجتككا ا تبككاراا الصككالحية للوظيفككة
واجتيا البرنامج التدريبت المقرر بنجاح1

وظيفت يذيش ػبو انتخطيظ ويتببؼت انخطت
انىظبئف ( يذيش ػبو انتخطيظ ويتببؼت انخطت)
اسى انىظيفت
رهت انؼًم
كىد انىظيفت
َىع انىظيفت
اسى انىصاسة
انىطف انؼبو نهىظيفت

انًهبساث االسبسيت

انًهبساث انفُيت
سُىاث انخبشة
انُىع
انًؤهم
انؼًش
تبسيخ بذايت االػالٌ
تبسيخ اَتهبء انتقذو
ػذد االشخبص انًطهىبيٍ
نهىظيفت
بيبَبث االتظبل وانتقذو
انًستُذاث انًطهىبت

يىاػيذ انًقببالث انشخظيت
واالختببساث
اسًبء يٍ وقغ ػهيهى االختيبس

انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبث
يذيش ػبو انتخطيظ ويتببؼت انخطت
ربيؼت بُهب
االداسة انؼهيب
وصاسة انتؼهيى انؼبنً
تختض انىظيفت بتُفيز رًغ انبيبَبث انخبطت بىضغ انخطه انؼبيت نهزبيؼت وكهيبتهب
وانىحذاث انتببؼه ويىره رًيغ انقبئًيٍ ػهً اػذادهب ويظذس انتؼهيًبث انًطهىبه
واػذاد انتقبسيش انذوسيت انسُىيت ػٍ تُفيز انخطت انًؼتًذة واطذاس انتؼهيًبث انالصيت
نؼالد انخغشاث انتً تحذث احُبء انتُفيز فً حذود يسئىنيبتت بًب ال يخم ببالػتًبداث
انًؼتًذة ويشفغ انتىطيبث وانًقتشحبث انالصيت نهسهطبث واالرهضة انًختهفت انًختظت
ببنزبيؼت .
استيفبء ششوط شغم انىظيفت طبقب نبطبقت انىطف – انًستُذاث انذانت ػهً يستىي انًهبساث
وانقذساث انالصيت نشغم انىظيفت واَزبصته – انحظىل ػهً انبشايذ انتذسيبيت انًتطهبت نشغم
انىظيفت انًؼهٍ ػُهب  -انًقتشحبث بتطىيش انؼًم ببنىظيفت انًشاد شغههب نتحسيٍ إداستهب
وتبسيظ اإلرشاءاث بهب 1

انقذسة ػهً انقيبدة وانتىريه ووضغ انخطظ وانبشايذ ويتببؼتهب
يذي اربدة احذي انهغبث االرُبيت
قضبء يذة بيُيت قذسهب سُتبٌ ػهً األقم في وظيفت يٍ انذسرت األدًَ يببششة
ركش  ،اَخً
يؤهم ػبل يُبسب
شهش يٍ تبسيخ انُشش
0
تقذو انطهببث شخظيب وتسهى ببنيذ ببسى انسيذ االستبر انذكتىس /سئيس انزبيؼت انً
االيبَت انفُيت نهزُت انذائًت نهقيبداث ببنذوس انخبنج بًقش اداسة ربيؼت بُهب
بيبٌ حبنت وظيفيت يؼتًذا ويىضحب به انتأهيم انؼهًي وانًؤهالث اإلضبفيت وانخبشاث انُىػيت
وانضيُيت وانىظبئف اإلششافيت انتً شغههب وانذوساث انتذسيبيت وَىػهب ويكبَهب وخطبببث انشكش
وانتقذيش وانزضاءاث واألربصاث إٌ ورذث وتقبسيش انكفبيت نألداء ػٍ انسُتيٍ األخيشتيٍ 1
بيبٌ تفظيهي ػٍ ابشص اإلَزبصاث واإلسهبيبث نهًتقذو في انىحذة انتً يؼًم بهب يذػًب
ببنًستُذاث انًؤيذة نزنك ويؼتًذا يٍ انسهطت انًختظت 1
انًقتشحبث بتطىيش انؼًم ببنىظيفت انًشاد شغههب نتحسيٍ إداستهب وتبسيظ اإلرشاءاث بهب 1
اٌ يكىٌ نذيه شهبداث يؼتًذة تفيذ -:
 -0انقذسة ػهً انتؼبيم يغ انحبسب االنً
 -7سببقت انؼًم ببنًُظًبث انذونيت واالقهيًيت اٌ ورذ
 -3يذي اربدة احذي انهغبث االرُبيت

