األيبَت انف
*****

انهجُت انذائًت نهميبداث
األيبَت انفُيت
*****

إػالٌ سلى ( )3نغُت 9102و
ٔظبئف ليبديت
--تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالجامعة وهى-:
 -1مدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
 -2مدير عام الشئون القانونية

وذلك طبقا ألحكام قانون الخدمة المدنيةة الصةادر بالقةانون رقةم  )11لسةنة 2112م والئحتةه التنفيذيةة
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  )1212لسنة 2112م  -ويمكن اإلطالع على بيانات هذه
الوظيفة من واقع بطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة
اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلةةى رايبةةت التقةةدم لشةةغل هةةذه الوظةةائف ممةةن لةةه الخبةةرة لةةى هةةذا المجةةال اسةةتيفاء النمةةوذ
بإدارة الجامعة1
 سحب نموذ مقترح التطوير من االمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة 1
 تقةةدم الطلبةةات شخصةةيا  -باسةةم السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور ل رئةةيس الجامعةةة  -مرلقةةا بهةةا اصةةل
المستندات المطلوبه و 1صور منهةا وعةدد 2صةورة شخصةية و2صةورة بطاقةة رقةم قةومى وتسةلم
باليد إلى األمانة الفنيةة بالجامعةة وذلةك خةالل شةهرمن نشةراإلعالن بالصةحف ويمكةن االطةالع علةى
االعةةةةةةالن علةةةةةةى موقةةةةةةع الجامعةةةةةةة 1 www.bu.edu.egوموقةةةةةةع الحكومةةةةةةة االلكترونيةةةةةةة
www.jobs.gov.eg
 هذا ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا اإلعالن أو التةى تةرد بعةد المةدة المحةددة لقبةول
الطلبات أوالواردة بالبريد1

األيبَت انف
*****

انهجُت انذائًت نهميبداث
األيبَت انفُيت
*****

انًغتُذاث انًطهٕبت نإلػالٌ سلى ( )3نغُت9102و ( ٔظبئف ليبديت) نٕظيفت -:
تؼهٍ جبيؼت بُٓب ػٍ دبجتٓب نشغم انٕظبئف انميبديت اآلتيت بٕظبئف اإلداسة انؼهيب ببنجبيؼت ْٔٗ-:
 -2مدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
 -2مدير عام الشئون القانونية

وذلك طبقا ألحكام قانون الخدمة المدنية الصةادر بالقةانون رقةم  )11لسةنة 2112م والئحتةه
التنفيذيةةة الصةةادرة بقةةرار رئةةيس مجلةةس الةةوزراء رقةةم  )1212لسةةنة 2112م  -ويمكةةن اإلطةةالع علةةى
بيانات هذه الوظائف من واقع بطاقة الوصف الخاصة بها والمستندات واالوراق المطلوبة والموجةودة بلوحةة
اإلعالنات بمبنى إدارة الجامعة ببنها 1
 وعلى رايبت التقدم لشغل هذه الوظةائف المشةار اليهةا ممةن لةه الخبةرة لةى هةذا المجةال وتتةوالر لديةه
القدرة القياديةة والتههيةل العلمةى والخبةرة الزمنيةة اسةتيفاء النمةوذ المعةد لهةذا الغةرأل شخصةيا باألمانةة
الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة وتقديمه مرلقا به-:
 بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التههيل العلمت والمؤهالت اإلضالية والخبرات النوعيةة والزمنيةةوالوظةةةائف اإلشةةةرالية التةةةى شةةةغلها والةةةدورات التدريبيةةةة ونوعهةةةا ومكانهةةةا وخطابةةةات الشةةةكر والتقةةةدير
والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن السنتين األخيرتين 1
 بيان تفصيلت عةن ابةرز اإلنجةازات واإلسةهامات للمتقةدم لةت الوحةدة التةى يعمةل بهةا مةدعما بالمسةتنداتالمؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 1
 سةةحب نمةةوذ مقتةةرح التطةةوير مةةن االمانةةة الفنيةةة للجنةةة الدائمةةة للقيةةادات بالوظيفةةة المةةراد شةةغلهالتحسين إدارتها وتبسيط اإلجراءات بها 1
 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد1 ما يفيد االشتراك لى المؤتمرات ان وجد1 مدى اجادة الحدى اللغات االجنبية1 ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب االلى 1 تقدم الطلبات شخصيا  -باسم السيد األستاذ الدكتور ل رئةيس الجامعةة والمسةتندات سةالفة الةذكر علةى
أن تكون من أصل وثمانية صور وعدد 2صورة شخصية و2صورة بطاقة رقم قةومى وتسةلم باليةد إلةى
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالةدور الثالةب بمقةرإدارة الجامعةة ببنهةا وذلةك خةالل شةهر مةن تةاري
نشر اإلعالن بالصحف1ويمكن االطالع على االعالن بالموقع االلكترونى بالجامعة www.bu.edu.eg
 1وموقع الحكومة االلكترونية 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 يتوالر لى المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الصالحية للوظيفة واجتياز
البرنامج التدريبت المقرر بنجاح 1
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*****

ٔظيفت يذيش ػبو دغبببث انظُبديك انخبطت ٔانٕدذاث راث انطببغ انخبص
انٕظبئف يذيش ػبو دغبببث انظُبديك انخبطت ٔانٕدذاث راث انطببغ انخبص
انًشفمــــــــــــــــــــــــــــــــــبث
يذيش ػبو دغبببث انظُبديك انخبطت ٔانٕدذاث راث انطببغ انخبص
اعى انٕظيفت
جبيؼت بُٓب
جٓت انؼًم
كٕد انٕظيفت
اإلداسة انؼهيب
َٕع انٕظيفت
ٔصاسة انتؼهيى انؼبني
اعى انٕصاسة
تختض انٕظيفت بًتببؼت يششٔع يٕاصَت انظُبديك انخبطت ٔاتخبر إجشاءاث ػشضهّ ٔاػتًهبدِ ٔإبال هّ نهجٓهبث
انٕطف انؼبو نهٕظيفت
انًٓبساث األعبعيت
انًٓبساث انفُيت
عُٕاث انخبشة
انُٕع
انًؤْم
انؼًش
تبسيخ بذايت اإلػالٌ
تبسيخ اَتٓبء انتمذو
ػذد األشخبص انًطهٕبيٍ
نهٕظيفت
بيبَبث االتظبل ٔانتمذو
انًغتُذاث انًطهٕبت

يٕاػيذ انًمببالث انشخظيت
ٔاالختببساث
أعًبء يٍ ٔلغ ػهيٓى
االختيبس

انًؼُيت ٔتطبيك يب تُض ػهيت انهٕائخ انًبنيت ٔانمٕاػذ انًكًهت بشأٌ َظهبو انظهُبديك انخبطهت ٔلٕاػهذ انظهش
في دظيهتٓب
ششٔط شغم انٕظيفت طبمب نبطبلت انٕطف – انًغتُذاث انذانت ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساث ٔانمذساث انالصيت نشغم
انٕظيفت ٔاَجبصتّ – انذظٕل ػهٗ انبشايج انتذسيبيت انًتطهبت نشغم انٕظيفت انًؼهٍ ػُٓب  -تمذيى يمتشح ٔافيب
نتطٕيش انٕظيفت ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتبغيظ اإلجشاءاث يذذد انًذة ٔلببم نهميبط 1

انمذسة ػهٗ انميبدة ٔانتٕجيّ ٔاتخبر انمشاساث ٔاإلبذاع ٔدم انًشكالث ٔإداسة األصيبث
ٔيٓبساث االتظبل ٔاإللُبع 1
لضبء يذة بيُيت لذسْب عُتبٌ ػهٗ األلم في ٔظيفت يٍ انذسجت األدَٗ يببششة
ركش  ،أَثٗ
يؤْم ػبل يُبعب
شٓش يٍ تبسيخ انُشش
0
تمذو انطهببث شخظيب ٔتغههى ببنيهذ ببعهى انغهيذ األعهتبر انهذكتٕس سئهيظ انجبيؼهت انهٗ األيبَهت
انفُيت نهجُت انذائًت نهميبداث ببنذٔس انثبنث بًمش إداسة جبيؼت بُٓب
بيبٌ دبنت ٔظيفيت يؼتًذا ٔيٕضذب بّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالث اإلضبفيت ٔانخبشاث انُٕػيت
ٔانضيُيت ٔانٕظبئف اإلششافيت انتي شغهٓب ٔانذٔساث انتذسيبيت َٕٔػٓب ٔيكبَٓب ٔخطبببث انشكش
ٔانتمذيش ٔانجضاءاث ٔاألجبصاث إٌ ٔجذث ٔتمبسيش انكفبيت نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ 1
بيبٌ تفظيهي ػٍ ابشص اإلَجبصاث ٔاإلعٓبيبث نهًتمذو في انٕدذة انتي يؼًم بٓب يذػًب ببنًغتُذاث
انًؤيذة نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطت انًختظت 1
انًمتشدبث بتطٕيش انؼًم ببنٕظيفت انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتبغيظ اإلجشاءاث بٓب 1
إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداث يؼتًذة تفيذ -:
 -0انمذسة ػهٗ انتؼبيم يغ انذبعب االنٗ
 -9عببمت انؼًم ببنًُظًبث انذٔنيت ٔاإللهيًيت اٌ ٔجذ
 -3يذٖ إجبدة إدذٖ انهغبث األجُبيت
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*****

ٔظيفت يذيش ػبو انشئٌٕ انمبََٕيت
انٕظبئف يذيش ػبو انشئٌٕ انمبََٕيت
اعى انٕظيفت
جٓت انؼًم
كٕد انٕظيفت
َٕع انٕظيفت
اعى انٕصاسة
انٕطف انؼبو نهٕظيفت
انًٓبساث األعبعيت
انًٓبساث انفُيت
عُٕاث انخبشة
انُٕع
انًؤْم
انؼًش
تبسيخ بذايت اإلػالٌ
تبسيخ اَتٓبء انتمذو
ػذد األشخبص انًطهٕبيٍ
نهٕظيفت
بيبَبث االتظبل ٔانتمذو
انًغتُذاث انًطهٕبت

يٕاػيذ انًمببالث انشخظيت
ٔاالختببساث
أعًبء يٍ ٔلغ ػهيٓى
االختيبس

انًشفمــــــــــــــــــــــــــــــــــبث
يذيش ػبو انشئٌٕ انمبََٕيت
جبيؼت بُٓب
اإلداسة انؼهيب
ٔصاسة انتؼهيى انؼبني
تختض انٕظيفت بًتببؼت انمضهبيب انٓبيهت انتهٗ تٓهى انجبيؼهت ٔانميهبٌ ببنًشافؼهت فيًهب يذمهك دظهٕل انجبيؼهت ػههٗ
دمٕلٓب نذٖ انغيش ٔتُفيز االدكبو انظبدسة انتٗ تكٌٕ انجبيؼت طشفهب فيٓهب ٔتمهذيى انفتهبٖٔ انمبََٕيهت فهٗ انُهٕادٗ
انتٗ تتطهب رنك1
ششٔط شغم انٕظيفت طبمب نبطبلت انٕطف – انًغتُذاث انذانت ػهٗ يغتٕٖ انًٓبساث ٔانمذساث انالصيت نشغم
انٕظيفت ٔاَجبصتّ – انذظٕل ػهٗ انبشايج انتذسيبيت انًتطهبت نشغم انٕظيفت انًؼهٍ ػُٓب  -تمذيى يمتشح ٔافيب
نتطٕيش انٕظيفت ٔتذغيٍ أدائٓب ٔتبغيظ اإلجشاءاث يذذد انًذة ٔلببم نهميبط 1

انمذسة ػهٗ انميبدة ٔانتٕجيّ ٔاتخبر انمشاساث ٔاإلبذاع ٔدم انًشكالث ٔإداسة األصيبث
ٔيٓبساث االتظبل ٔاإللُبع 1
لضبء يذة بيُيت لذسْب عُتبٌ ػهٗ األلم في ٔظيفت يٍ انذسجت األدَٗ يببششة
ركش  ،أَثٗ
نيغبَظ دمٕق يغ لضبء يذة بيُيت لذسْب عُتبٌ فٗ ٔظيفت يٍ انذسجت االدَٗ يببششة
شٓش يٍ تبسيخ انُشش
0
تمذو انطهببث شخظيب ٔتغههى ببنيهذ ببعهى انغهيذ األعهتبر انهذكتٕس سئهيظ انجبيؼهت انهٗ األيبَهت
انفُيت نهجُت انذائًت نهميبداث ببنذٔس انثبنث بًمش إداسة جبيؼت بُٓب
بيبٌ دبنت ٔظيفيت يؼتًذا ٔيٕضذب بّ انتأْيم انؼهًي ٔانًؤْالث اإلضبفيت ٔانخبشاث انُٕػيت
ٔانضيُيت ٔانٕظبئف اإلششافيت انتي شغهٓب ٔانذٔساث انتذسيبيت َٕٔػٓب ٔيكبَٓب ٔخطبببث انشكش
ٔانتمذيش ٔانجضاءاث ٔاألجبصاث إٌ ٔجذث ٔتمبسيش انكفبيت نألداء ػٍ انغُتيٍ األخيشتيٍ 1
بيبٌ تفظيهي ػٍ ابشص اإلَجبصاث ٔاإلعٓبيبث نهًتمذو في انٕدذة انتي يؼًم بٓب يذػًب ببنًغتُذاث
انًؤيذة نزنك ٔيؼتًذا يٍ انغهطت انًختظت 1
انًمتشدبث بتطٕيش انؼًم ببنٕظيفت انًشاد شغهٓب نتذغيٍ إداستٓب ٔتبغيظ اإلجشاءاث بٓب 1
إٌ يكٌٕ نذيّ شٓبداث يؼتًذة تفيذ -:
 -0انمذسة ػهٗ انتؼبيم يغ انذبعب االنٗ
 -9عببمت انؼًم ببنًُظًبث انذٔنيت ٔاإللهيًيت اٌ ٔجذ
 -3يذٖ إجبدة إدذٖ انهغبث األجُبيت

