اللجنة الدائمة للقيادات
األمانة الفنية

جامعة بنها
إعالن رقم ( )2لسنة 2016م
((وظائف قيادية))

تعلننننم ة بعننننن حاجنننن غننننم ا ةتجنننن ة ننننة وةائنننن ار وةلع يعننننن و تعننننن حائنننن ار و يو
حي ةن بيع غ م ح ةة بعن اهى-:
 -1أبعم كلعن وةز وغن حي ةن بيع غ م

وةعلعنننن

اذةنننب احلننن ااكننن م وةلننن اام قنننم  )81ةسنننان 2016م ح ننن م وةتععنننعم انننى وةائننن ار وةلع يعنننن
نننن حجننن
او ننن واعن 0عبكنننم و اننن ب غلنننى حع اننن هنننذ وةائننن ار بنننم اوقنننة حا قنننن وةا نننر وة
اوةبستايو اواا وق وةبالاحن اوةباةاي حلاان و غ ا حبحاى إيو وةة بعن ححاج 0
إةعج ببم ةن وة حن اني هنذو وةبةن اتتناوا
 اغلى وغحي وةتليم ة ة هذ وةائ ار وةب
نع
ةيع وةلي وةلع يعن اوةت هع وةعلبي اوة ح وةزباعن وستعف ء وةاباذج وةبعني ةجنذو وةةن خ
ح اب ان وةفاعن ةلةان وةيوابن ةللع يو حبحاى إيو وةة بعن وةيا وةث ةث ححاج اتليعب ب ال ح -:
و ض اعن اوة ح و وةااغعن
 حع م ا ةن ائعفعن بعتبيو اباضا ح وةت هع وةعلبي اوةبؤهواعن وةتي ةلج اوةيا و وةتي عحعن اااغج ابك اج ا ا ح وة ك
اوةزباعن اوةائ ار و
اوةتليع اوةةزوءو اواة زو إم اةي اتل ع تلاعم وايوء غم وةساتعم وا ع تعم 0
 حع م تف علي غم وح ز و اة زو او سج ب ةلبتليم اي وةااي وةتي ععب حج بيغبح ةبستايو وةبؤعي ةذةب ابعتبيو بم وةسلان وةب ت ن 0
 وةبلت ح وةتااع ي حتااع وةعب ح ةائعفن وةب وي ةلج ةتاسنعم إيو تجن اتحسنعا و ةن وءوحج غلى أم عكام وةبلت ح وةتااع ي بتضبم أهيوا بايي زباع اق حلن ةللع س اوةتاحعق 0
 س حلن وةعب ح ةبائب وةياةعن او قلعبعن وم اةي0 ب عفعي وال ت وب اي وةبؤتب و إم اةي0 بيى أة ي ايى وةلة والةاحعن0 وم عكام ةيع ج يو بعتبي تفعي وةلي غلى وةتع ب بة وةا سب والةى 0ع  -ح سم وةسعي واست ذ وةيكتا  /اعس وةة بعن اوةبستايو سن ةفن وةنذك
 تليم وةالح
اسحعن ا اتسلم ح ةعي إةى واب انن وةفاعنن ةلةانن وةيوابنن ةللعن يو ح ةنيا
غلى أم تكام بم أ
بسنن غ ن عابن بنم تن عع ا ن و غن م 0اعبكنم
وةث ةث حبل إيو وةة بعن ححاجن اذةنب ن
و ا ن ب غلننى و غ ن م ح ن ةباقة والةكت اانني ح ةة بعننن  0 www.bu.edu.egاباقننة وةاكابننن
والةكت ااعن www.jobs.gov.eg
هننذو اةننم علتفن ةلالحن وةسن حق تلننيعبج قحن هننذو و غن م أا وةتننى تن ي حعنني وةبنني وةباننيي ةلحننا
وةالح أا وةاو ي ح ةح عي 0اتلحن وةالحن سناوء كن م وةبتلنيم بنم يو ن وةة بعنن أا بنم ةجن
اع ت ا ةلتعععم حجذ وةائ ار وةلع يعن وم عتناوا انى وةبتلنيم ن اا نةلج اوم عةتن ز و تحن و
وة اعن ةلائعفن اوةتع ز وةح ا بج وةتي عحي وةبل حاة ح0

وظيفة أمين كلية الزراعة بدرجة مدير عام
الوظائف  -:أمين كلية الزراعة بدرجة مدير عام
المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات
أمين كلية الزراعة بدرجة مدير عام
اسم الوظيفة
جامعة بنها
جهة العمل
كود الوظيفة
اإلدارة العليا
نوع الوظيفة
وزارة التعليم العالي
اسم الوزارة
تختص الوظيفة بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات التى تحكم نظام العمل
الوصف العام للوظيفة
بالكلية وتنفيذ السياسات المالية واإلدارية والتعليمات التى تصدرها السلطة
المختصة ومتابعة إجراءات العمل بالكلية 0
استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – المستندات الدالة على مستوى
المهارات األساسية

المهارات الفنية
سنوات الخبرة
النوع
المؤهل
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد األشخاص المطلوبين
للوظيفة
بيانات االتصال والتقدم
المستندات المطلوبة

مواعيد المقابالت الشخصية
واالختبارات
أسماء من وقع عليهم االختيار

المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته – الحصول على البرامج التدريبية
المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها  -تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها
وتبسيط اإلجراءات محدد المدة وقابل للقياس 0
القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات واإلبداع وحل المشكالت وإدارة األزمات
ومهارات االتصال واإلقناع 0

قضاء مدة بينية قدرها سنتان فى وظيفة من الدرجة االدنى مباشرة
ذكر  ،انثى
مؤهل عال مناسب
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر
1
تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد األستاذ الدكتور /رئيس
الجامعة الى األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة
جامعة بنها
بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخبرات
النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها
وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن
السنتين األخيرتين 0
بيان تفصيلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعما
بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 0
المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراءات
بها 0
ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد -:
 -1القدرة على التعامل مع الحاسب االلى
 -2سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد
 -3مدى إجادة إحدى اللغات األجنبية

