
 

 

 و8112نغُة  (1)إػالٌ سقى 

 وظائف قيادية

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

 مدير عام االمن -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   لخبةةرة  ةةى هةةذا المجةةال الوظةةائف ممةةن لةةه اهةةذه 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 نشةر شةهرالجامعةة وذلةك باألمانةة الفنيةة  إلةىاور منها وتسةلم باليةد  1المستندات المطلوبه  و

 www.bu.edu.egبالاةةةحف ويمكةةةن االطةةةالع علةةةى االعةةةالن علةةةى موقةةةع الجامعةةةة   اإلعةةةالن
 www.jobs.gov.egوموقع الحكومة االلكترونية 1

  التةى تةرد بعةد المةدة المحةددة لقبةول  أوقبل هذا اإلعالن هذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها
  1الواردة بالبريدأوالطلبات 

  



 

 -نىظيفة : ) وظائف قيادية( و8112( نغُة 1انًغتُذات انًطهىبة نإلػالٌ سقى )
 -:بانجايؼة وهً انقيادية اآلتية بىظائف اإلداسة انؼهيا  ائفتؼهٍ جايؼة بُها ػٍ حاجتها نشغم انىظ

 

 عام االمن مدير -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

وموقةةةةةةةةةع الحكومةةةةةةةةةة االلكترونيةةةةةةةةةة  www.bu.edu.eg 1بةةةةةةةةةالموقع االلكترونةةةةةةةةةى بالجامعةةةةةةةةةة 
www.jobs.gov.eg 

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 

0ت المقرر بنجاحالبرنامج التدريب  

  



 

 يذيش ػاو االيٍوظيفة 
 االيٍانىظائف يذيش ػاو 

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ش ػاو االيٍيذي اعى انىظيفة

 جايؼة بُها جهة انؼًم 

  كىد انىظيفة

 اإلداسة انؼهيا َىع انىظيفة

 وصاسة انتؼهيى انؼاني اعى انىصاسة

ىضتتغ انغياعتتات انؼايتتة وانتخطتتيظ نمتتشايا االيتتٍ يتتغ اال تتشا  ػهتتً تختتتض انىظيفتتة ب انىطف انؼاو نهىظيفة

وضغ َظى انحشاعات وانىقاية ضذ انحشيق واػًال انتخشيب وانغشقة بًا يكفتم انًحافظتة 

 1 ػهً يشافق ويُشأت انجايؼة وتأييُها ضذ هزة االػًال ويتابغ اجشاءات انتُفيز

انًغتُذات انذانة ػهً يغتىي  –م انىظيفة طمقا نمطاقة انىطف اعتيفاء  شوط  غ انًهاسات األعاعية

انحظىل ػهً انمشايا انتذسيمية  –انًهاسات وانقذسات انالصية نشغم انىظيفة واَجاصته 

تقذيى يقتشح وافيا نتطىيش انىظيفة وتحغيٍ  -انًتطهمة نشغم انىظيفة انًؼهٍ ػُها 

 1ياط أدائها وتمغيظ اإلجشاءات يحذد انًذة وقابم نهق

انقذسة ػهً انقيتادة وانتىجيته واتختار انقتشاسات واإلبتذاع وحتم انًشتكالت وإداسة األصيتات  انًهاسات انفُية

 1ويهاسات االتظال واإلقُاع 

 قضاء يذة بيُية قذسها عُتاٌ ػهً األقم في وظيفة يٍ انذسجة األدًَ يما شة عُىات انخمشة 

 ركش  انُىع 

 يؤهم ػال يُاعب  انًؤهم 

  انؼًش

  تاسيخ بذاية اإلػالٌ

 يٍ تاسيخ انُشش  هش تاسيخ اَتهاء انتقذو 

ػذد األ خاص انًطهىبيٍ 

 نهىظيفة

1 

تقذو انطهمات  خظيا وتغهى بانيذ باعى انغيذ األعتار انذكتىس/ سئيظ انجايؼة انً األياَتة  بياَات االتظال وانتقذو 

 بًقش إداسة جايؼة بُهاانفُية نهجُة انذائًة نهقيادات بانذوس انثانث 

بياٌ حانة وظيفية يؼتًذا ويىضحا به انتأهيم انؼهًي وانًؤهالت اإلضافية وانخمشات   انًغتُذات انًطهىبة

انُىػية وانضيُية وانىظائف اإل شافية انتي  غهها وانذوسات انتذسيمية وَىػها ويكاَها 

سيش انكفاية نألداء ػٍ وخطابات انشكش وانتقذيش وانجضاءات واألجاصات إٌ وجذت وتقا

 1انغُتيٍ األخيشتيٍ 

بياٌ تفظيهي ػٍ ابشص اإلَجاصات واإلعهايات نهًتقذو في انىحذة انتي يؼًم بها يذػًا  

 1بانًغتُذات انًؤيذة نزنك ويؼتًذا يٍ انغهطة انًختظة 

انًقتشحتتتتات بتطتتتتىيش انؼًتتتتم بانىظيفتتتتة انًتتتتشاد  تتتتغهها نتحغتتتتيٍ إداستهتتتتا وتمغتتتتيظ  

 1اإلجشاءات بها 

  -إٌ يكىٌ نذيه  هادات يؼتًذة تفيذ : 

 انقذسة ػهً انتؼايم يغ  انحاعب االنً -1

 عابقة انؼًم بانًُظًات انذونية واإلقهيًية اٌ وجذ -8

 يذي إجادة إحذي انهغات األجُمية -3

يىاػيذ انًقابالت انشخظية 

 واالختماسات

 

أعًاء يٍ وقغ ػهيهى 

 االختياس

 

 


