
 

 األياَت انف    

     ***** 
 

 انهجُت انذائًت نهقياداث

 األياَت انفُيت  

    ***** 

 

 

 و9102نغُت  (5)إػالٌ سقى 

 اششافيتٔظائف 

--- 
 -اآلتية بالجامعة وهى: االشرافيةتعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف 

 المستوى الوظيفى مدير ادارة(مدير إدارة امن االفراد                                       )  -1
 مدير ادارة أمن المنشأت                                     ) المستوى الوظيفى مديرادارة( -2

ه التنفيذيةة تةوالئحم 2112( لسةنة 11رقةم) الخدمة المدنيةة الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون
ويمكن اإلطالع على بيانات هذه   -م 2112( لسنة 1212الاادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة  بالوظيفةالوظيفة من واقع بطاقة الواف الخااة 

 1 ببنها اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة

  اسةةتيفاء النمةةوذ   الوظةةائف ممةةن لةةه الخبةةرة فةةى هةةذا المجةةال هةةذه لشةةغل وعلةةى رايبةةت التقةةدم
 -ان يكون :وعلى  1الجامعةإدارة ب
 

 1 اٌ يكٌٕ يٍ ضباط انقٕاث انًغهحت أٔ انششطت انًتقاػذيٍ -0

 1اال يتؼذٖ ستبتّ بانًؼاػ يقذو أٔ ػقيذ -9

 1و ٔيا بؼذْا0/7/9107اٌ يكٌٕ يؼاػ يٍ  -3

 1أٔ جشائى اَضباطيت  يخهت بانششفاال يكٌٕ حاطم ػهٗ اٖ جضاءاث  -4
 

 1من االمانة الفنية  للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة تطوير سحب نموذ  مقترح ال 
مرفقا بهةا ااةل المسةتندات  -باسم السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة   -تقدم الطلبات شخايا 

 إلةىقةة رقةم قةومى وتسةلم باليةد اةورة بطا2اةورة شخاةية و 2اةور منهةا وعةدد  1المطلوبه  و
بالاةحف ولمةدة شةهر ويمكةن االطةالع  نشةراإلعالنمةن اليةوم التةالى ل بةدءاالجامعةة باألمانة الفنيةة 

 www.bu.edu.eg 1على االعالن على موقع الجامعة  

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



 

 األياَت انف    

     ***** 
 

 انهجُت انذائًت نهقياداث

 األياَت انفُيت  

    ***** 

 -نٕظيفت : (اششافيت) ٔظائف  و9102( نغُت5انًغتُذاث انًطهٕبت نإلػالٌ سقى )
 -:اآلتيت بانجايؼت ْٔٗ االششافيت ائفتؼهٍ جايؼت بُٓا ػٍ حاجتٓا نشغم انٕظ

 ) المستوى الوظيفى مدير ادارة(  مدير إدارة امن االفراد                                       -1 

 مدير ادارة أمن المنشأت                                       ) المستوى الوظيفى مديرادارة( -2
      

ه تةوالئحم 2112( لسةنة 11رقةم) الخدمة المدنية الاةادر بالقةانون وذلك طبقا ألحكام قانون            
ويمكةةن اإلطةةالع علةةى  -م 2112( لسةةنة 1212الاةةادرة 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

  ان يكون :وعلى رايبت التقدم لشغل هذه الوظائف المشار اليها-  
 

 1انًتقاػذيٍاط انقٕاث انًغهحت أٔ انششطت باٌ يكٌٕ يٍ ض -0

 1اال يتؼذٖ ستبتّ بانًؼاػ يقذو أٔ ػقيذ -9

 1و ٔيا بؼذْا0/7/9107اٌ يكٌٕ يؼاػ يٍ  -3

 1اال يكٌٕ حاطم ػهٗ اٖ جضاءاث أٔ جشائى اَضباطيت  يخهت بانششف -4

اسةتيفاء ووالتأهيةل العلمةى والخبةرة الزمنيةة  االشرافيةممن له الخبرة فى هذا المجال وتتوافر لديه القدرة 
 -النموذ  المعد لهذا الغرض شخايا باألمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مرفقا به:

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمت والمؤهالت اإلضافية والخبرات النوعيةة والزمنيةة  -
ا وخطابةةةات الشةةةكر والتقةةةدير والوظةةةائف اإلشةةةرافية التةةةى شةةةغلها والةةةدورات التدريبيةةةة ونوعهةةةا ومكانهةةة

 1 اخر ثالث سنوات والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن 
بيان تفايلت عةن ابةرز اإلنجةازات واإلسةهامات للمتقةدم فةت الوحةدة التةى يعمةل بهةا مةدعما بالمسةتندات  -

 1ومختومةالمؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة 
بالوظيفة المةراد شةغلها لتحسةين من االمانة الفنية  للجنة الدائمة للقيادات تطوير السحب نموذ  مقترح  -

 1إدارتها وتبسيط اإلجراءات بها 
 1مدى اجادة الحدى اللغات االجنبية -
 1ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع  الحاسب االلى  -
 1بطاقة الرقم القومى ساريةاور  4  -  2*4( اور شخاية مقاس 2عدد) -

  باسم السيد األستاذ الدكتور / رئةيس الجامعةة  والمسةتندات سةالفة الةذكر علةى  -تقدم الطلبات شخايا
األمانةة الفنيةة للجنةة الدائمةة للقيةادات بالةدور الثالةث  إلةىوتسةلم باليةد   -اةور وثمانيةةأن تكون من أال 

ويمكةن االطةالع 1نشةر اإلعةالن بالاةحفل اليوم التةالى من  بدءا شهربمقرإدارة الجامعة ببنها وذلك خالل 
 www.bu.edu.eg 1على االعالن بالموقع االلكترونى بالجامعة 

التى ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات  أوهذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن 
من خارجها ويشترط للتعيين بهذه  أون داخل الجامعة وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم م 1أوالواردة بالبريد
ان يتوافر فى المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الاالحية للوظيفة واجتياز  االشرافيةالوظائــــــف 

 1 البرنامج التدريبت المقرر بنجاح

  



 

 األياَت انف    

     ***** 
 

 انهجُت انذائًت نهقياداث

 األياَت انفُيت  

    ***** 

 باالداسة انؼايت ناليٍ -( اداسة) بذسجت يذيش  اداسة أيٍ االفشاديذيش ٔظيفت 
 باالداسة انؼايت ناليٍ -  (اداسة) بذسجت يذيش  اداسة ايٍ االفشاديذيش  -انٕظائف :

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 اداسة ايٍ االفشاديذيش  اعى انٕظيفت

 جايؼت بُٓا جٓت انؼًم 

  كٕد انٕظيفت

 االششافيتاالداسة  َٕع انٕظيفت

 انؼانٗٔصاسة انتؼهيى  اعى انٕصاسة

باالششاف ػهٗ ٔضغ َظاو انحشاعاث ٔانٕقايت ضذ أػًال انتخشيب ٔانغشقت بًا تختض انٕظيفت  انٕطف انؼاو نهٕظيفت

 1 يكفم انًحافظت ػهٗ االفشاد ٔتأييُٓا ضذ ْزِ االػًال ٔيتابغ اجشاءاث انتُفيز

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

انحظٕل ػهٗ انبشايج انتذسيبيت انًتطهبت نشغم  –ٔانقذساث انالصيت نشغم انٕظيفت ٔاَجاصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيا نتطٕيش انٕظيفت ٔتحغيٍ أدائٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث  -انٕظيفت انًؼهٍ ػُٓا 

 1يحذد انًذة ٔقابم نهقياط 

 االششاف ٔانيقظت ٔانقذسة ػهٗ انًتابؼت  ػهٗ انقذسة انًٓاساث انفُيت

 يذٖ اجادة احذٖ انهغاث االجُبيت

ػاو ػهٗ االقم يٍ انًغتٕٖ انٕظيفٗ االٔل )أ( أٔ قضاء سْا اقذيقضاء يذة بيُيت   عُٕاث انخبشة 

 1ػشش ػايا ػهٗ االقم تتفق يغ طبيؼت ػًم انٕظيفت  عتتيذة كهيت يقذاسْا 

 ركش  انُٕع 

 يتٕاءو يغ َٕع ٔطبيؼت انؼًميؤْم ػال  انًؤْم 

  انؼًش

 1اٌ يكٌٕ يٍ ضباط انقٕاث انًغهحت أٔ انششطت انًتقاػذيٍ  -0 انششٔط انٕاجب تٕافشْا نهًتقذو

 1اال يتؼذٖ ستبتّ بانًؼاػ يقذو أٔ ػقيذ -9

 1و ٔيا بؼذْا0/7/9107اٌ يكٌٕ يؼاػ يٍ  -3

 1جشائى اَضباطيت  يخهت بانششفاال يكٌٕ حاطم ػهٗ اٖ جضاءاث أٔ  -4     

 انيٕو انتانٗ نُشش االػالٌيٍ شٓش  تاسيخ اَتٓاء انتقذو 

ػذد االشخاص انًطهٕبيٍ 

 نهٕظيفت

0 

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

 بانذٔس انثانث بًقش اداسة جايؼت بُٓااالياَت انفُيت نهجُت انذائًت نهقياداث 

بياٌ حانت ٔظيفيت يؼتًذا ٔيٕضحا بّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالث اإلضافيت ٔانخبشاث انُٕػيت   انًغتُذاث انًطهٕبت

ٔانضيُيت ٔانٕظائف اإلششافيت انتٗ شغهٓا ٔانذٔساث انتذسيبيت َٕٔػٓا ٔيكآَا ٔخطاباث انشكش 

 1ٔانتقذيش ٔانجضاءاث ٔاألجاصاث إٌ ٔجذث ٔتقاسيش انكفايت نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ 

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

 1بانًغتُذاث انًؤيذة نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطت انًختظت 

 1انًقتشحاث بتطٕيش انؼًم بانٕظيفت انًشاد شغهٓا نتحغيٍ إداستٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث بٓا  

  -اٌ يكٌٕ نذيّ شٓاداث يؼتًذة تفيذ : 

 انقذسة ػهٗ انتؼايم يغ  انحاعب االنٗ -0

 عابقت انؼًم بانًُظًاث انذٔنيت ٔاالقهيًيت اٌ ٔجذ -9

 يذٖ اجادة احذٖ انهغاث االجُبيت -3
  يٕاػيذ انًقابالث انشخظيت ٔاالختباساث

  اعًاء يٍ ٔقغ ػهيٓى االختياس



 

 األياَت انف    

     ***** 
 

 انهجُت انذائًت نهقياداث

 األياَت انفُيت  

    ***** 

 باالداسة انؼايت ناليٍ - اداسة ايٍ انًُشأثيذيشٔظيفت 

 باالداسة انؼايت ناليٍ -  (اداسة) بذسجت يذيش  اداسة ايٍ انًُشأثيذيش  -انٕظائف :

 انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

  يذيش اداسة ايٍ انًُشأث اعى انٕظيفت

 جايؼت بُٓا جٓت انؼًم 

  كٕد انٕظيفت

 االششافيتاالداسة  َٕع انٕظيفت

 ٔصاسة انتؼهيى انؼانٗ اعى انٕصاسة

ػهٗ ٔضغ َظى انحشاعاث ٔانٕقايت ضذ انحشيق ٔأػًال االششاف بتختض انٕظيفت  انؼاو نهٕظيفتانٕطف 

ٔتأييُٓا ضذ ْزِ انتخشيب ٔانغشقت بًا يكفم انًحافظت ػهٗ يشافق ٔيُشأث انجايؼت 

 1 االػًال ٔيتابغ اجشاءاث انتُفيز

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

انحظٕل ػهٗ انبشايج انتذسيبيت انًتطهبت نشغم  –ٔانقذساث انالصيت نشغم انٕظيفت ٔاَجاصتّ 

تقذيى يقتشح ٔافيا نتطٕيش انٕظيفت ٔتحغيٍ أدائٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث  -انٕظيفت انًؼهٍ ػُٓا 

 1يحذد انًذة ٔقابم نهقياط 

 االششاف ٔانيقظت ٔانقذسة ػهٗ انًتابؼتػهٗ  انقذسة انًٓاساث انفُيت

 يذٖ اجادة احذٖ انهغاث االجُبيت

ػاو ػهٗ االقم يٍ انًغتٕٖ انٕظيفٗ االٔل )أ( أٔ قضاء سْا اقذيقضاء يذة بيُيت   عُٕاث انخبشة 

 1ػشش ػايا ػهٗ االقم تتفق يغ طبيؼت ػًم انٕظيفت  عتتيذة كهيت يقذاسْا 

 ركش  انُٕع 

 يتٕاءو يغ َٕع ٔطبيؼت انؼًميؤْم ػال  انًؤْم 

  انؼًش

 1 اٌ يكٌٕ يٍ ضباط انقٕاث انًغهحت أٔ انششطت انًتقاػذيٍ -0  انششٔط انٕاجب تٕافشْا نهًتقذو

 1اال يتؼذٖ ستبتّ بانًؼاػ يقذو أٔ ػقيذ -9

 1و ٔيا بؼذْا0/7/9107اٌ يكٌٕ يؼاػ يٍ  -3

 1جشائى اَضباطيت  يخهت بانششفاال يكٌٕ حاطم ػهٗ اٖ جضاءاث أٔ  -4     

 انيٕو انتانٗ نُشش االػالٌيٍ شٓش  تاسيخ اَتٓاء انتقذو 
 0 ػذد االشخاص انًطهٕبيٍ نهٕظيفت

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

 بانذٔس انثانث بًقش اداسة جايؼت بُٓااالياَت انفُيت نهجُت انذائًت نهقياداث 

بياٌ حانت ٔظيفيت يؼتًذا ٔيٕضحا بّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالث اإلضافيت ٔانخبشاث انُٕػيت   انًغتُذاث انًطهٕبت

ٔانضيُيت ٔانٕظائف اإلششافيت انتٗ شغهٓا ٔانذٔساث انتذسيبيت َٕٔػٓا ٔيكآَا ٔخطاباث انشكش 

 1ث إٌ ٔجذث ٔتقاسيش انكفايت نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ ٔانتقذيش ٔانجضاءاث ٔاألجاصا

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

 1بانًغتُذاث انًؤيذة نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطت انًختظت 

 1انًقتشحاث بتطٕيش انؼًم بانٕظيفت انًشاد شغهٓا نتحغيٍ إداستٓا ٔتبغيظ اإلجشاءاث بٓا  

  -اٌ يكٌٕ نذيّ شٓاداث يؼتًذة تفيذ : 

 انقذسة ػهٗ انتؼايم يغ  انحاعب االنٗ -0

 عابقت انؼًم بانًُظًاث انذٔنيت ٔاالقهيًيت اٌ ٔجذ -9

 يذٖ اجادة احذٖ انهغاث االجُبيت -3
  انشخظيت ٔاالختباساثيٕاػيذ انًقابالث 

  اعًاء يٍ ٔقغ ػهيٓى االختياس

 


