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إػالٌ سقى ( )4نغُخ 9102و
وظبئف قيبديخ
--تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالجامعة وهى-:
 -1مدير عام االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم
 -2امين كلية االداب بدرجة مدير عام

( المستوى الوظيفى مدير عام)
( المستوى الوظيفى مدير عام)

وذلك طبقا ألحكام قانون الخدمة المدنيةة الاةادر بالقةانون رقةم( )11لسةنة 2112م والئحتةه التنفيذيةة
الاادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1212لسنة 2112م  -ويمكن اإلطالع على بيانات هذه
الوظيفة من واقع بطاقة الواف الخااة بالوظيفة والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة
اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلةةى رايبةةت التقةةدم لشةةغل هةةذه الوظةةائف ممةةن لةةه الخبةةرة ةةى هةةذا المجةةال اسةةتيفاء النمةةوذ
بإدارة الجامعة1
 سحب نموذ مقترح التطوير من االمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة 1
 تقةةدم الطلبةةات شخاةةيا  -باسةةم السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور ل رئةةيس الجامعةةة  -مر قةةا بهةةا ااةةل
المستندات المطلوبه و 1اور منهةا وعةدد 2اةورة شخاةية و2اةورة بطاقةة رقةم قةومى وتسةلم
باليد إلى األمانة الفنية بالجامعة بةدءا مةن اليةوم التةالى لنشةراإلعالن بالاةحف ولمةدة شةهر ويمكةن
االطالع على االعةالن علةى موقةع الجامعةة 1 www.bu.edu.egوموقةع الحكومةة االلكترونيةة
www.jobs.gov.eg
 هذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن أو التةى تةرد بعةد المةدة المحةددة لقبةول
الطلبات أوالواردة بالبريد1
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انًغتُذاد انًطهىثخ نإلػالٌ سقى ( )4نغُخ9102و ( وظبئف قيبديخ) نىظيفخ -:
تؼهٍ خبيؼخ ثُهب ػٍ زبختهب نشغم انىظبئف انقيبديخ اآلتيخ ثىظبئف اإلداسح انؼهيب ثبندبيؼخ وهً-:
 -1مدير عام االدارة العامة للعالقات العامة واالعالم
 -2امين كلية االداب بدرجة مدير عام

( المستوى الوظيفى مدير عام)
( المستوى الوظيفى مدير عام)

وذلك طبقا ألحكام قانون الخدمة المدنية الاةادر بالقةانون رقةم( )11لسةنة 2112م والئحتةه
التنفيذيةةة الاةةادرة بقةةرار رئةةيس مجلةةس الةةوزراء رقةةم ( )1212لسةةنة 2112م  -ويمكةةن اإلطةةالع علةةى
بيانات هذه الوظائف من واقع بطاقة الواف الخااة بها والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة
اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلى رايبت التقدم لشغل هذه الوظةائف المشةار اليهةا ممةن لةه الخبةرة ةى هةذا المجةال وتتةوا ر لديةه
القدرة القياديةة والتههيةل العلمةى والخبةرة الزمنيةة اسةتيفاء النمةوذ المعةد لهةذا الغةرأل شخاةيا باألمانةة
الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مر قا به-:
 بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التههيل العلمت والمؤهالت اإلضا ية والخبرات النوعيةة والزمنيةةوالوظةةةائف اإلشةةةرا ية التةةةى شةةةغلها والةةةدورات التدريبيةةةة ونوعهةةةا ومكانهةةةا وخطابةةةات الشةةةكر والتقةةةدير
والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن اخر ثالث سنوات 1
 بيان تفايلت عةن ابةرز اإلنجةازات واإلسةهامات للمتقةدم ةت الوحةدة التةى يعمةل بهةا مةدعما بالمسةتنداتالمؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختاة ومختومة1
 سحب نموذ مقترح التطوير من االمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المةراد شةغلها لتحسةينإدارتها وتبسيط اإلجراءات بها 1
 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد1 ما يفيد االشتراك ى المؤتمرات ان وجد1 مدى اجادة الحدى اللغات االجنبية1 ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب االلى 1 عدد( )2اور شخاية مقاس  4 - 2*4اور بطاقة الرقم القومى سارية1 تقدم الطلبات شخايا  -باسم السيد األستاذ الدكتور ل رئةيس الجامعةة والمسةتندات سةالفة الةذكر علةى
أن تكون من أال وثمانيةة اةور -وتسةلم باليةد إلةى األمانةة الفنيةة للجنةة الدائمةة للقيةادات بالةدور الثالةث
بمقرإدارة الجامعة ببنها وذلك خالل شهر بدءا من اليوم التةالى لنشةر اإلعةالن بالاةحف1ويمكةن االطةالع
علةةةى االعةةةالن بةةةالموقع االلكترونةةةى بالجامعةةةة  1 www.bu.edu.egوموقةةةع الحكومةةةة االلكترونيةةةة
www.jobs.gov.eg
هذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن أو التى ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات
أوالواردة بالبريد 1وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها ويشترط للتعيين بهذه
الوظائــــــف القيادية ان يتوا ر ى المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الاالحية للوظيفة واجتياز
البرنامج التدريبت المقرر بنجاح 1
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وظيفخ يذيش ػبو انؼالقبد انؼبيخ واالػالو ( ثذسخخ يذيش ػبو )
انىظبئف  -:يذيش ػبو انؼالقبد انؼبيخ واالػالو ( ثذسخخ يذيش ػبو)
انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يذيش ػبو انؼالقبد انؼبيخ واالػالو
اعى انىظيفخ
خبيؼخ ثُهب
خهخ انؼًم
كىد انىظيفخ
االداسح انؼهيب
َىع انىظيفخ
وصاسح انتؼهيى انؼبنً
اعى انىصاسح
تختض انىظيفخ ثضيبدح وتىثيق انشواثظ ثيٍ اندبيؼخ وانهيئبد االخشي ػهً انًغتىي انًسهً
انىطف انؼبو نهىظيفخ
انًهبساد االعبعيخ

انًهبساد انفُيخ
عُىاد انخجشح
انُىع
انًؤهم
انؼًش
تبسيخ ثذايخ االػالٌ
تبسيخ اَتهبء انتقذو
ػذد االشخبص انًطهىثيٍ
نهىظيفخ
ثيبَبد االتظبل وانتقذو
انًغتُذاد انًطهىثخ

يىاػيذ انًقبثالد انشخظيخ
واالختجبساد
اعًبء يٍ وقغ ػهيهى االختيبس

وانخبسخً واػذاد انُششاد انظسفيخ انتً تظذسهب اندبيؼخ ويتخز اخشاءاد َششهب واتخبر
اخشاءاد عفش وػالج اػضبء هيئخ انتذسيظ ويؼبوَيهى وانؼبيهيٍ ثبنخبسج 1
اعتيفبء ششوط شغم انىظيفخ طجقب نجطبقخ انىطف – انًغتُذاد انذانخ ػهً يغتىي انًهبساد
وانقذساد انالصيخ نشغم انىظيفخ واَدبصته – انسظىل ػهً انجشايح انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم
انىظيفخ انًؼهٍ ػُهب  -تقذيى يقتشذ وافيب نتطىيش انىظيفخ وتسغيٍ أدائهب وتجغيظ اإلخشاءاد
يسذد انًذح وقبثم نهقيبط 1

انقذسح ػهً انقيبدح وانتىخيه ووضغ انخطظ وانجشايح ويتبثؼتهب
يذي اخبدح ازذي انهغبد االخُجيخ
قضبء يذح ثيُيخ يقذاسهب ػبو ػهً االقم يٍ انًغتىي انىظيفً االول (أ) أو قضبء
يذح كهيخ يقذاسهب عجؼخ ػشش ػبيب ػهً االقم تتفق يغ طجيؼخ ػًم انىظيفخ 1
ركش  ،اَثً
يؤهم ػبل يتىاءو يغ َىع وطجيؼخ انؼًم
شهش يٍ انيىو انتبنً نُشش االػالٌ
0
تقذو انطهجبد شخظيب وتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ االعتبر انذكتىس /سئيظ اندبيؼخ انً
االيبَخ انفُيخ نهدُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذوس انثبنث ثًقش اداسح خبيؼخ ثُهب
ثيبٌ زبنخ وظيفيخ يؼتًذا ويىضسب ثه انتأهيم انؼهًي وانًؤهالد اإلضبفيخ وانخجشاد انُىػيخ
وانضيُيخ وانىظبئف اإلششافيخ انتً شغههب وانذوساد انتذسيجيخ وَىػهب ويكبَهب وخطبثبد انشكش
وانتقذيش واندضاءاد واألخبصاد إٌ وخذد وتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ 1
ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَدبصاد واإلعهبيبد نهًتقذو في انىزذح انتً يؼًم ثهب يذػًب
ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ويؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 1
انًقتشزبد ثتطىيش انؼًم ثبنىظيفخ انًشاد شغههب نتسغيٍ إداستهب وتجغيظ اإلخشاءاد ثهب 1
اٌ يكىٌ نذيه شهبداد يؼتًذح تفيذ -:
 -0انقذسح ػهً انتؼبيم يغ انسبعت االنً
 -9عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذونيخ واالقهيًيخ اٌ وخذ
 -3يذي اخبدح ازذي انهغبد االخُجيخ
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وظيفخ اييٍ كهيخ االداة ثذسخخ يذيش ػبو
انىظبئف  -:اييٍ كهيخ االداة ثذسخخ يذيش ػبو
اعى انىظيفخ
خهخ انؼًم
كىد انىظيفخ
َىع انىظيفخ
اعى انىصاسح
انىطف انؼبو نهىظيفخ
انًهبساد االعبعيخ

انًهبساد انفُيخ
عُىاد انخجشح
انُىع
انًؤهم
انؼًش
تبسيخ ثذايخ االػالٌ
تبسيخ اَتهبء انتقذو
ػذد االشخبص انًطهىثيٍ
نهىظيفخ
ثيبَبد االتظبل وانتقذو
انًغتُذاد انًطهىثخ

يىاػيذ انًقبثالد انشخظيخ
واالختجبساد
اعًبء يٍ وقغ ػهيهى االختيبس

انًشفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
اييٍ كهيخ االداة ثذسخخ يذيش ػبو
خبيؼخ ثُهب
االداسح انؼهيب
وصاسح انتؼهيى انؼبنً
تختض انىظيفخ االششاف انؼبو ػهً تُفيز انقىاَيٍ وانهىائر وانقشاساد انتً تسكى َظبو
انؼًم ثبنكهيخ وتُفيز انغيبعبد انًبنيخ واالداسيخ وانتؼهيًبد انتً تظذسهب انغهطخ
انًختظخ ويتبثؼخ اخشاءاد انؼًم ثبنكهيخ 1
اعتيفبء ششوط شغم انىظيفخ طجقب نجطبقخ انىطف – انًغتُذاد انذانخ ػهً يغتىي انًهبساد
وانقذساد انالصيخ نشغم انىظيفخ واَدبصته – انسظىل ػهً انجشايح انتذسيجيخ انًتطهجخ نشغم
انىظيفخ انًؼهٍ ػُهب  -تقذيى يقتشذ وافيب نتطىيش انىظيفخ وتسغيٍ أدائهب وتجغيظ اإلخشاءاد
يسذد انًذح وقبثم نهقيبط 1

انقذسح ػهً انقيبدح وانتىخيه ووضغ انخطظ وانجشايح ويتبثؼتهب
يذي اخبدح ازذي انهغبد االخُجيخ
قضبء يذح ثيُيخ يقذاسهب ػبو ػهً االقم يٍ انًغتىي انىظيفً االول (أ) أو قضبء
يذح كهيخ يقذاسهب عجؼخ ػشش ػبيب ػهً االقم تتفق يغ طجيؼخ ػًم انىظيفخ 1
ركش  ،اَثً
يؤهم ػبل يتىاءو يغ َىع وطجيؼخ انؼًم
شهش يٍ انيىو انتبنً نُشش االػالٌ
0
تقذو انطهجبد شخظيب وتغهى ثبنيذ ثبعى انغيذ االعتبر انذكتىس /سئيظ اندبيؼخ انً
االيبَخ انفُيخ نهدُخ انذائًخ نهقيبداد ثبنذوس انثبنث ثًقش اداسح خبيؼخ ثُهب
ثيبٌ زبنخ وظيفيخ يؼتًذا ويىضسب ثه انتأهيم انؼهًي وانًؤهالد اإلضبفيخ وانخجشاد انُىػيخ
وانضيُيخ وانىظبئف اإلششافيخ انتً شغههب وانذوساد انتذسيجيخ وَىػهب ويكبَهب وخطبثبد انشكش
وانتقذيش واندضاءاد واألخبصاد إٌ وخذد وتقبسيش انكفبيخ نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ 1
ثيبٌ تفظيهي ػٍ اثشص اإلَدبصاد واإلعهبيبد نهًتقذو في انىزذح انتً يؼًم ثهب يذػًب
ثبنًغتُذاد انًؤيذح نزنك ويؼتًذا يٍ انغهطخ انًختظخ 1
انًقتشزبد ثتطىيش انؼًم ثبنىظيفخ انًشاد شغههب نتسغيٍ إداستهب وتجغيظ اإلخشاءاد ثهب 1
اٌ يكىٌ نذيه شهبداد يؼتًذح تفيذ -:
 -0انقذسح ػهً انتؼبيم يغ انسبعت االنً
 -9عبثقخ انؼًم ثبنًُظًبد انذونيخ واالقهيًيخ اٌ وخذ
 -3يذي اخبدح ازذي انهغبد االخُجيخ

