
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

قيادية من املستوى  ( وظيفة2عدد )شغل ل( عن حاجتها  فنيةاألمانة ال – رسعيد ) اللجنة الدائمة للقياداتتعلن جامعة بو      

( لسنة  18رقم ) الخدمة املدنية الصادر بالقانون  قانون حكام بها طبقا أل  باملجموعة النوعية للوظائف القيادية ) مدير عام ( الوظيفى

( ومعايير توصيف وتقييم الوظائف  2682لسنة ) ( 8280رقم )بقرار رئيس مجلس الوزراء  ةالصادر م  و الئحته التنفيذيـــــــــــــة 2680

 على النحو التالى : غيرها وأوذلك من العاملين بالجامعة  2682 ( لسنة 53الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة رقم )رئيس  الصادرة بقرار

   -:أمني جامعة مساعد وظيفة :  أواًل  

تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف واألنشطة التابعة له ويختص شاغل هذه الوظيفة بمعاونة أمين الجامعة ومباشرة السلطات       

 6ية واملسئوليات املالية واإلدارية فى حدود التفويضات املخولة له وذلك فى حدود القوانين واللوائح والقرارات الجامع

   -:مدير عام اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث: وظيفة  ثانيًا  

العليا والبــحوث التابعة لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا  لشئون الدراساتتقع هذه الوظيفة على قمة اإلدارة العامة       

العلمية وحسن اإلستفادة من املواد  ثعد املقررة للدراسات العليا والبحو والبحوث ويختص شاغل هذه الوظيفة بتطبيق النظم والقوا

 . املخصصة للبحث العلمى بكليات الجامعة

  -: تلك الوظائفشرتاطات شغل إ 
 6 الوظيفةعال يتواءم مع نوع وطبيعة مؤهل  (8

                                        قضاء مدة بينية يشترط لخاصة من وظائف الكادرات از اإلدارى للدولة أو ما يعادلها وظائف الجهابالنسبة للعاملين ب  (2

  6 األول ) أ (األدنى مباشرة  املستوى الوظيفى من  وظيفةرها عام على األقل بقد

 على األقدكلية قضاء مدة من خارج الجهاز  اإلدارى للدولة أما بالنسبة للعاملين  (5
ً
                    تفق فى عمل ي قلرها سبعة عشر عاما

 6قدم إليها تامل مع طبيعة عمل الوظيفة

القدرة على القيادة والتوجية ووضع الخطط  -توافر السمات الشخصية لكل متقدم والتى تتناسب مع شغل الوظيفة من :  (4

 6 ، اإلبداع واإلبتكار ، إدارة األزمات،  إتخاذ القرار ، التأثير ، الدعم املعنوى  والبرامج ومتابعتها

 لسبب يتعلق بحسن السير والسلوك والسمعة وذلك بالنسبة لشاغلى  (3
ً
دارية اإل وظائف الأال يكون قد تم مجازاته تأديبيا

 6ادلها من وظائف الكادرات الخاصة بالدولة أو ما يع

 6مالم يرد إليه إعتباره  يةبالشرف واألمانة أو بعقوبة جنا حكم عليه بعقوبة جنحة مخلة أال يكون قد (0

 -ة :املستندات املطلوب

التأهيل  -الوظيفة الحالية  -املستوى الوظيفى وتاريخ شغله  -املسمى الوظيفى  بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضح به ) .8

الوظائف اإلشرافية  –الخبرة النوعية والزمنية  –اآلداء عن السنوات السابقة  تقويمتقارير  –العلمي واملؤهالت اإلضافية 

 –التقدير  خطابات الشكر و –العالوات التشجيعية  –مكانها(  –نوعها  - الدورات التدريبية ) مدتها –املتقدم  التى شغلها

بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة وما وأى بيانات أخرى يرى املتقدم إضافتها (  –ن وجدت الجزاءات إ

 ادلها من وظائف الكادرات الخاصة .يع

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . حديثة 0×4شمسية مقاس شخصية ( صور  0عدد )   .2

 للمتقدم .صورة بطاقة الرقم القومى سـارية   .5

نك  باا التى مي الهواتفو أرقام مه الفعلى الذى يمكن مخاطبته عليه أن تشمل محل اإلقاللمتقدم على ة ـــــــيرة الذاتيـــــــالس .4

 0التواصل مع املتقدم لشغل الوظيفة 

 باملستندات املؤيدة لذلك بيان عن أبرز إن .3
ً
 6جازات املتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما

 لقرار وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى رقم ) .0
ً
                (  23إقتراحات لتطوير الوظيفة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقا

 6 2682لسنة 

 6ى اإلدارة والحاسب اآللى والعالقات اإلنسانية تقديم ما يفيد اجتياز دورات تدريبية ف .2

 6 حديثةصحيفة حالة جنائية  .1

 .تفيد خلوه من األمراض املعدية وتحليل املخدرات بخاتم شعار الجمهورية شهادة معتمدة  .2

على نموذج طلب شغل ورئيس اللجنة الدائمة للقيادات تقدم الطلبات بإسم السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة  .86

 بها ؤاد ـــــــــــــش ببورفــــــــبالجامعة ومقرها مبنى العرييادات ـــــــــــللق مةـــــــة الفنية للجنة الدائــــــــــــمانفة املودع لدى األ ـــــــــــــــــالوظي
ً
 مرفقا

 0 اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  م   شارخالل ستندات سالفة الذكر وذلك امل  

 

إلعالن أو غري املستوفاة املوضح بايعاد امله ل  يلتفت إىل الطلبات التى ترد ع  طريق الربيد أو التى ترد  قبل أو بعد علما بأن   

 0للشروط عاليه 

****** 

 


