األمانة الف
*****

اللجنة الدائمة للقيادات
األمانة الفنية
*****

 -1وظيفة مدير عام االمن
الوظيفة  :مدير عام االمن
اسم الوظيفة
جهة العمل
كود الوظيفة
نوع الوظيفة
اسم الوزارة
الوصف العام للوظيفة
المهارات األساسية

المهارات الفنية
سنوات الخجرة
النوع
المؤهل
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد األىخاص الم لوبين
للوظيفة
بيانات االتصال والتقدم
الميتندات الم لوبة

مواعيد المقابالت التخصية
واالختجارات
أسماء من وق عليهم
االختيار

المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات
مدير عام االمن
جامعة بنها
1
المجموعة النوعية للوظائف القيادية
وزارة التعليم العالي
تختص الوظيفـة بوضـ اليياسـات العامـة والتخ ـير لجـرامن االمـن مـ االىـراع علـ وضـ ن ـم
الحراسات والوقاية ضد الحريق واعمال التخريب واليرقة بما يكفل المحاف ة علـ مرافـق ومنتـ ت
الجامعة وت مينها ضد هذة االعمال ويتاب اجراءات التنفيذ 0طجقا للقانون رقم ( )100لينة 1971م
استيفاء ىروط ىغل الوظيفة طجقا لج اقة الوصف – الميتندات الدالة عل ميتوى المهارات
والقدرات الالزمة لتغل الوظيفة وانجازته – الحصول عل الجرامن التدريجية المت لجة لتغل الوظيفة
المعلن عنها  -تقديم مقترح وافيا لت وير الوظيفة وتحيين أدائها وتجيير اإلجراءات محدد المدة
وقابل للقياس 0
القدرة عل القيـادة والتوجيـه واتخـال القـرارات واإلبـداع ومـل المتـكالت وألدارة األزمـات ومهـارات
االتصال واإلقناع 0

قضاء مدة بينية قدرها سنتان ف وظيفة من الدرجة االدن مجاىرة
لكر
مؤهل عال مناسب

االمد 2020/2/16م
ىهر من اليوم التال لنتر االعالن
1
تقدم ال لجات ىخصيا وتيلم باليـد باسـم اليـيد األسـتال الـدكتور /رئـيم الجامعـة الـ األمانـة الفنيـة
للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر ألدارة جامعة بنها
بيان مالة وظيفية معتمدا وموضحا به الت هيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخجرات النوعية
والزمنية والوظائف اإلىرافية التي ىغلها والدورات التدريجية ونوعها ومكانها وخ ابات التكر
والتقدير والجزاءات واألجازات ألن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن الثالث سنوات األخيرة0
بيان تفصيلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الومدة التي يعمل بها مدعما بالميتندات
المؤيدة لذلك ومعتمدا من اليل ة المختصة 0
المقترمات بت وير العمل بالوظيفة المراد ىغلها لتحيين ألدارتها وتجيير اإلجراءات بها
ألن يكون لديه ىهادات معتمدة تفيد -:
 -1القدرة عل التعامل م الحاسب االل
 -2سابقة العمل بالمن مات الدولية واإلقليمية ان وجد
 -3مدى ألجادة ألمدى اللغات األجنجية

األمانة الف
*****

اللجنة الدائمة للقيادات
األمانة الفنية
*****

 -2وظيفة أمين كلية التربية بدرجة مدير عام
الوظائف  -:أمين كلية التربية بدرجة مدير عام
المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات
أمين كلية التربية بدرجة مدير عام
اسم الوظيفة
جامعة بنها
جهة العمل
2
كود الوظيفة
المجموعة النوعية للوظائف القيادية
نوع الوظيفة
وزارة التعليم العالي
اسم الوزارة
تختص الوظيفة بتنفيذ القوانين واللوائح والن م والقرارات الت تحكم ن ام العمل
الوصف العام للوظيفة
بالكلية وتنفيذ اليياسات المالية واإلدارية والتعليمات الت تصدرها اليل ة المختصة
ومتابعة ألجراءات العمل بالكلية 0
استيفاء ىروط ىغل الوظيفة طجقا لج اقة الوصف – الميتندات الدالة عل ميتوى المهارات
المهارات األساسية
والقدرات الالزمة لتغل الوظيفة وانجازته – الحصول عل الجرامن التدريجية المت لجة لتغل
الوظيفة المعلن عنها  -تقديم مقترح وافيا لت وير الوظيفة وتحيين أدائها وتجيير اإلجراءات
محدد المدة وقابل للقياس 0

المهارات الفنية
سنوات الخجرة
النوع
المؤهل
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد األىخاص الم لوبين
للوظيفة
بيانات االتصال والتقدم
الميتندات الم لوبة

مواعيد المقابالت التخصية
واالختجارات
أسماء من وق عليهم االختيار

القدرة عل القيادة والتوجيه ووض الخ ر والجرامن ومتابعتها
مدى ألجادة أمدى اللغات األجنجية
قضاء مدة بينية قدرها سنتان ف وظيفة من الدرجة االدن مجاىرة
لكر  ،انث
مؤهل عال مناسب
االمد 2020/2/16م
ىهر من اليوم التال لنتر االعالن
1
تقدم ال لجات ىخصيا وتيلم باليد باسم الييد األستال الدكتور /رئيم الجامعة ال
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر ألدارة جامعة بنها
بيان مالة وظيفية معتمدا وموضحا به الت هيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخجرات النوعية والزمنية
والوظائف اإلىرافية الت ىغلها والدورات التدريجية ونوعها ومكانها وخ ابات التكر والتقدير
والجزاءات واألجازات ألن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن الثالث سنوات األخيرة 0
بيان تفصيلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الومدة الت يعمل بها مدعما بالميتندات
المؤيدة لذلك ومعتمدا من اليل ة المختصة 0
المقترمات بت وير العمل بالوظيفة المراد ىغلها لتحيين ألدارتها وتجيير اإلجراءات بها 0
ان يكون لديه ىهادات معتمدة تفيد -:
 .1القدرة عل التعامل م الحاسب االل
 .2سابقة العمل بالمن مات الدولية واإلقليمية ان وجد
 .3مدى ألجادة ألمدى اللغات األجنجية

األمانة الف
*****

اللجنة الدائمة للقيادات
األمانة الفنية
*****

 -3وظيفة مدير عام الدراسات العليا والجحوث
الوظائف مدير عام الدراسات العليا والجحوث
المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات
مدير عام الدراسات العليا والجحوث
اسم الوظيفة
جامعة بنها
جهة العمل
3
كود الوظيفة
المجموعة النوعية للوظائف القيادية
نوع الوظيفة
وزارة التعليم العالي
اسم الوزارة
تختص الوظيفة بتنفيذ اللوائح والقوانين وقرارات المجلم االعل للجامعات ومجلم الجامعة
الوصف العام للوظيفة

المهارات األساسية

المهارات الفنية
سنوات الخجرة
النوع
المؤهل
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد األىخاص الم لوبين
للوظيفة
بيانات االتصال والتقدم
الميتندات الم لوبة

مواعيد المقابالت التخصية
واالختجارات
أسماء من وق عليهم
االختيار

ومجلـــــــــــــم الدراســـــــــــــات العليـــــــــــــا والجحـــــــــــــوث فيمـــــــــــــا يخـــــــــــــتص
بتئون طالب الدراسات العليا وابالغ الكليات بالقرارات والقواعد الت تضـعها تلـك المجـالم
والمتعلقة بتروط قجول ال الب وقيدهم للدورات الجامعية العليا0
استيفاء ىروط ىغل الوظيفة طجقا لج اقة الوصف – الميتندات الدالة عل ميتوى المهارات
والقدرات الالزمة لتغل الوظيفة وانجازته – الحصول عل الجرامن التدريجية المت لجة لتغل
الوظيفة المعلن عنها  -تقديم مقترح وافيا لت وير الوظيفة وتحيين أدائها وتجيير اإلجراءات
محدد المدة وقابل للقياس 0
القــدرة عل ـ القيــادة والتوجيــه واتخــال القــرارات واإلبــداع ومــل المتــكالت وألدارة األزمــات
ومهارات االتصال واإلقناع 0

قضاء مدة بينية قدرها سنتان عل األقل في وظيفة من الدرجة األدن مجاىرة
لكر  ،أنث
مؤهل عال مناسب
االمد 2020/2/16م
ىهر من اليوم التال لنتر االعالن
1
تقدم ال لجات ىخصيا وتيلم باليــد باســم اليــيد األســتال الــدكتور /رئــيم الجامعــة الـ
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر ألدارة جامعة بنها
بيان مالة وظيفية معتمدا وموضحا به الت هيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخجرات النوعية والزمنية
والوظائف اإلىرافية التي ىغلها والدورات التدريجية ونوعها ومكانها وخ ابات التكر والتقدير
والجزاءات واألجازات ألن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن الثالث سنوات األخيرة0
بيان تفصيلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الومدة التي يعمل بها مدعما بالميتندات
المؤيدة لذلك ومعتمدا من اليل ة المختصة 0
المقترمات بت وير العمل بالوظيفة المراد ىغلها لتحيين ألدارتها وتجيير اإلجراءات بها 0
ألن يكون لديه ىهادات معتمدة تفيد -:
 -1القدرة عل التعامل م الحاسب االل
 -2سابقة العمل بالمن مات الدولية واإلقليمية ان وجد
 -3مدى ألجادة ألمدى اللغات األجنجية

