
 

 و8102نغُت  (3)إػالٌ سقى 

 ٔظائف قياديت

--- 
 -تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالجامعة وهى:

 امين الجامعة )بالدرجة العالية( -1
 

ه التنفيذيةة تةوالئحم 6112( لسةنة 11رقةم) الخدمة المدنيةة الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون
ويمكن اإلطالع على بيانات هذه   -م 6112( لسنة 1612الاادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )

والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة  بالوظيفةالوظيفة من واقع بطاقة الواف الخااة 
 1 ببنها اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة

  اسةةتيفاء النمةةوذ   ائف ممةةن لةةه الخبةةرة  ةةى هةةذا المجةةال الوظةةهةةذه لشةةغل وعلةةى رايبةةت التقةةدم
 1الجامعةإدارة ب

 1من االمانة الفنية  للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة تطوير سحب نموذ  مقترح ال 

  مر قةةا بهةةا ااةةل  -باسةةم السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور ل رئةةيس الجامعةةة   -تقةةدم الطلبةةات شخاةةيا
من خةالل شةهرالجامعةة وذلةك باألمانةة الفنيةة  إلةىاور منها وتسلم باليد  1المستندات المطلوبه  و

 www.bu.edu.egبالاةحف ويمكةةن االطةالع علةةى االعةالن علةةى موقةع الجامعةةة   نشةراإلعالن
 www.jobs.gov.egوموقع الحكومة االلكترونية 1

 التةى تةرد بعةد المةدة المحةددة لقبةول  أومها قبل هذا اإلعالن هذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقدي
  1الواردة بالبريدأوالطلبات 

  



 

 
 -نٕظيفت : ) ٔظائف قياديت( و8102( نغُت 3انًغتُذاث انًطهٕبت نإلػالٌ سقى )

 -:بانجايؼت ْٔٗ انقياديت اآلتيت بٕظائف اإلداسة انؼهيا  ائفتؼهٍ جايؼت بُٓا ػٍ داجتٓا نشغم انٕظ

 امين الجامعة بالدرجة العالية -1
                   

ه تةوالئحم 6112( لسةنة 11رقةم) الخدمة المدنية الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون            
ويمكةةن اإلطةةالع علةةى  -م 6112( لسةةنة 1612الاةةادرة بقةةرار رئةةيس مجلةةس الةةوزراء رقةةم )التنفيذيةةة 

والموجةودة بلوحةة والمستندات واالوراق المطلوبة من واقع بطاقة الواف الخااة بها  الوظائفبيانات هذه 
 1 ببنها اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة

  وعلى رايبت التقدم لشغل هذه الوظةائف المشةار اليهةا ممةن لةه الخبةرة  ةى هةذا المجةال وتتةوا ر لديةه
فاء النمةوذ  المعةد لهةذا الغةرص شخاةيا باألمانةة القدرة القياديةة والتههيةل العلمةى والخبةرة الزمنيةة اسةتي

 -الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مر قا به:
بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التههيل العلمت والمؤهالت اإلضا ية والخبرات النوعيةة والزمنيةة  -

كانهةةةا وخطابةةةات الشةةةكر والتقةةةدير والوظةةةائف اإلشةةةرا ية التةةةى شةةةغلها والةةةدورات التدريبيةةةة ونوعهةةةا وم
 1والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين 

بيان تفايلت عةن ابةرز اإلنجةازات واإلسةهامات للمتقةدم  ةت الوحةدة التةى يعمةل بهةا مةدعما بالمسةتندات  -
 1المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة 

بالوظيفةةة المةةراد شةةغلها مةةن االمانةةة الفنيةةة  للجنةةة الدائمةةة للقيةةادات تطةةوير سةةحب نمةةوذ  مقتةةرح ال -
 1لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراءات بها 

 1سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد -
 1ما يفيد االشتراك  ى المؤتمرات ان وجد -
 1مدى اجادة الحدى اللغات االجنبية -
 1معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى ان يكون لديه شهادات  -

  باسم السيد األستاذ الدكتور ل رئةيس الجامعةة  والمسةتندات سةالفة الةذكر علةى  -تقدم الطلبات شخايا
األمانةةة الفنيةةة للجنةةة الدائمةةة للقيةةادات بالةةدور الثالةة   إلةةىاةةور وتسةةلم باليةةد  وثمانيةةةأن تكةةون مةةن أاةةل 
ويمكن االطةالع علةى االعةالن 1من تاريخ نشر اإلعالن بالاحف شهرنها وذلك خالل بمقرإدارة الجامعة بب
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التى ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات  أوهذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن 
من خارجها ويشترط للتعيين بهذه  أووتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة  1أوالواردة بالبريد

الوظائــــــف القيادية ان يتوا ر  ى المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الاالحية للوظيفة واجتياز 
 1 ت المقرر بنجاحالبرنامج التدريب

  



 

 

 

 انجايؼت ) بانذسجت انؼانيت (ٔظيفت اييٍ 
 انٕظائف اييٍ انجايؼت ) بانذسجت انؼانيت(

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 )بانذسجت انؼانيت( أييٍ انجايؼت اعى انٕظيفت

 جايؼت بُٓا جٓت انؼًم 

  كٕد انٕظيفت

 االداسة انؼهيا َٕع انٕظيفت

 ٔصاسة انتؼهيى انؼانٗ اعى انٕصاسة

تختض انٕظيفت بتُفيز كافت االػًال ٔاالجشاءاث انًانيت ٔاالداسيت بانجايؼت فٗ دذٔد  انٕطف انؼاو نهٕظيفت

 1انقٕاَيٍ ٔانهٕائخ ٔانُظى ٔانقشاساث انتٗ تُظى ْزِ االػًال 

انًغتُذاث انذانت ػهٗ يغتٕٖ انًٓاساث ٔانقذساث  –اعتيفاء ششٔط شغم انٕظيفت طبقا نبطاقت انٕطف  انًٓاساث االعاعيت

 -انذظٕل ػهٗ انبشايج انتذسيبيت انًتطهبت نشغم انٕظيفت انًؼهٍ ػُٓا  –انالصيت نشغم انٕظيفت ٔاَجاصتّ 

 1تقذيى يقتشح ٔافيا نتطٕيش انٕظيفت ٔتذغيٍ أدائٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث يذذد انًذة ٔقابم نهقياط 

 ػهٗ انقيادة ٔانتٕجيّ ٔٔضغ انخطظ ٔانبشايج ٔيتابؼتٓا انقذسة انًٓاساث انفُيت

 يذٖ اجادة ادذٖ انهغاث االجُبيت

 يضأنت انؼًم انجايؼٗ يغ قضاء يذة بيُيت قذسْا عُت فٗ ٔظيفت يذيش ػاو  عُٕاث انخبشة 

 ركش ، اَثٗ انُٕع 

 يؤْم ػال يُاعب انًؤْم 

  انؼًش

  تاسيخ بذايت االػالٌ

 يٍ تاسيخ انُشش شٓش تاسيخ اَتٓاء انتقذو 

ػذد االشخاص انًطهٕبيٍ 

 نهٕظيفت

0 

تقذو انطهباث شخظيا ٔتغهى بانيذ باعى انغيذ االعتار انذكتٕس/ سئيظ انجايؼت انٗ  بياَاث االتظال ٔانتقذو 

 االياَت انفُيت نهجُت انذائًت نهقياداث بانذٔس انثانث بًقش اداسة جايؼت بُٓا

بياٌ دانت ٔظيفيت يؼتًذا ٔيٕضذا بّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالث اإلضافيت ٔانخبشاث انُٕػيت   انًغتُذاث انًطهٕبت

ٔانضيُيت ٔانٕظائف اإلششافيت انتٗ شغهٓا ٔانذٔساث انتذسيبيت َٕٔػٓا ٔيكآَا ٔخطاباث انشكش 

 1نغُتيٍ األخيشتيٍ ٔانتقذيش ٔانجضاءاث ٔاألجاصاث إٌ ٔجذث ٔتقاسيش انكفايت نألداء ػٍ ا

بياٌ تفظيهي ػٍ ابشص اإلَجاصاث ٔاإلعٓاياث نهًتقذو في انٕدذة انتٗ يؼًم بٓا يذػًا  

 1بانًغتُذاث انًؤيذة نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطت انًختظت 

 1انًقتشداث بتطٕيش انؼًم بانٕظيفت انًشاد شغهٓا نتذغيٍ إداستٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث بٓا  

  -يؼتًذة تفيذ :اٌ يكٌٕ نذيّ شٓاداث  

 انقذسة ػهٗ انتؼايم يغ  انذاعب االنٗ -0

 عابقت انؼًم بانًُظًاث انذٔنيت ٔاالقهيًيت اٌ ٔجذ -8

 يذٖ اجادة ادذٖ انهغاث االجُبيت -3

يٕاػيذ انًقابالث انشخظيت 

 ٔاالختباساث

 

  اعًاء يٍ ٔقغ ػهيٓى االختياس

 

  



 

 

 

   

 


