
 

 م2102لغٌح  (2)إػالى سقن 

 وظائف قياديح

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

 مدير عام التوجية المالى واالدارى -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 

  



 

 
 -لىظيفح : ) وظائف قياديح( م2102( لغٌح 2الوغتٌذاخ الوطلىتح لإلػالى سقن )

 -:تالجاهؼح وهً القياديح اآلتيح تىظائف اإلداسج الؼليا  ائفتؼلي جاهؼح تٌها ػي حاجتها لشغل الىظ

 مدير عام التوجية المالى واالدارى -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 
 1 ت المقرر بنجاحالبرنامج التدريب

  



 

 هذيش ػام التىجيح الوالً واالداسيوظيفح 
 التىجيح الوالً واالداسيالىظائف هذيش ػام 

 الوشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ

 ش ػام التىجيح الوالً واالداسيهذي اعن الىظيفح

 جاهؼح تٌها جهح الؼول 

  كىد الىظيفح

 اإلداسج الؼليا ًىع الىظيفح

 وصاسج التؼلين الؼالي اعن الىصاسج

تٌفيز الخطح الغٌىيح للتفتيش والشقاتح الواليح واالداسيح تواا يففال تغطياح تختض الىظيفح  الىطف الؼام للىظيفح

جويغ وحذاخ الجاهؼح وفحض جويغ اػوال الوىاصًاح والحغااتاخ والوشاتشياخ والوخااصى 

 1 الطالب وهتاتؼتهاواػوال الؼهذ وتٌظام قيذ وقثىل واهتحاًاخ 

الوغتٌذاخ الذالح ػلً هغتىي  –اعتيفاء ششوط شغل الىظيفح طثقا لثطاقح الىطف  الوهاساخ األعاعيح

الحظىل ػلً الثشاهج التذسيثيح  –الوهاساخ والقذساخ الالصهح لشغل الىظيفح واًجاصته 

ح وتحغيي تقذين هقتشح وافيا لتطىيش الىظيف -الوتطلثح لشغل الىظيفح الوؼلي ػٌها 

 1أدائها وتثغيظ اإلجشاءاخ هحذد الوذج وقاتل للقياط 

القذسج ػلً القياادج والتىجياه واتخاار القاشاساخ واإلتاذاع وحال الوشافالخ وإداسج األصهااخ  الوهاساخ الفٌيح

 1وههاساخ االتظال واإلقٌاع 

 ألدًً هثاششجقضاء هذج تيٌيح قذسها عٌتاى ػلً األقل في وظيفح هي الذسجح ا عٌىاخ الخثشج 

 ركش ، أًثً الٌىع 

 هؤهل ػال هٌاعة  الوؤهل 

  الؼوش

  تاسيخ تذايح اإلػالى

 هي تاسيخ الٌشش شهش تاسيخ اًتهاء التقذم 

ػذد األشخاص الوطلىتيي 

 للىظيفح

0 

الجاهؼح الً األهاًاح تقذم الطلثاخ شخظيا وتغلن تاليذ تاعن الغيذ األعتار الذكتىس/ سئيظ  تياًاخ االتظال والتقذم 

 الفٌيح للجٌح الذائوح للقياداخ تالذوس الثالث توقش إداسج جاهؼح تٌها

تياى حالح وظيفيح هؼتوذا وهىضحا ته التأهيل الؼلوي والوؤهالخ اإلضافيح والخثشاخ   الوغتٌذاخ الوطلىتح

وهفاًها  الٌىػيح والضهٌيح والىظائف اإلششافيح التي شغلها والذوساخ التذسيثيح وًىػها

وخطاتاخ الشفش والتقذيش والجضاءاخ واألجاصاخ إى وجذخ وتقاسيش الففايح لألداء ػي 

 1الغٌتيي األخيشتيي 

تياى تفظيلي ػي اتشص اإلًجاصاخ واإلعهاهاخ للوتقذم في الىحذج التي يؼول تها هذػوا  

 1تالوغتٌذاخ الوؤيذج لزلك وهؼتوذا هي الغلطح الوختظح 

الؼواااال تالىظيفااااح الوااااشاد شااااغلها لتحغاااايي إداستهااااا وتثغاااايظ الوقتشحاااااخ تتطااااىيش  

 1اإلجشاءاخ تها 

  -إى يفىى لذيه شهاداخ هؼتوذج تفيذ : 

 القذسج ػلً التؼاهل هغ  الحاعة االلً -0

 عاتقح الؼول تالوٌظواخ الذوليح واإلقليويح اى وجذ -2

 هذي إجادج إحذي اللغاخ األجٌثيح -3

هىاػيذ الوقاتالخ الشخظيح 

 واالختثاساخ

 

أعواء هي وقغ ػليهن 

 االختياس

 

 


