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تعلن جامعة أسوان
عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بمجموعة وظائف اإلدارة العليا من درجة مدير عام
بقسم التعليم والمستشفي الجامعي على النحو التالي
أولا ـ قسم التعليم  :مدير عــام
م

الوظيفة

1

االدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم
إتخاذ القرار.

2

االدارة العامة للشئون االدارية.

3

االدارة العامة للشئون الهندسية.

4

االدارة العامة لشئون التعليم وال الب.

وصف الوظيفة

تختتتتإ باعتتتداد الخ تتتط والبتتترامي متتتي مجتتتاالت تجميتتتا البيااتتتات والمعلومتتتات والدراستتتات
والبحوث وتسجيلها واشرها واالشراف علي أعمال الترجمة وإصدار النشرات ومتابعة تنفيذ
هذه الخ ط والبرامي وتخضا لتوجيه أ.د /رئيس الجامعة.
تختإ باالشتراف والمراجعتة والتوجيته والتنستيق ل امتة االعمتال المتعلقتة بالشتئون االداريتة
وتحستتين استتتخدام المبتتااي وأعمتتال البريتتد والختتدمات المعاواتتة وتخضتتا لتوجيتتة أمتتين عتتام
الجامعة.
تختإ باالشراف والمراجعتة والتوجيته والتنستيق ل امتة االعمتال المتعلقتة بالشتئون الهندستية
وتخضا لتوجية أمين عام الجامعة.
تختتتإ باالشتتراف والتخ تتيط والتوجيتته والتنستتيق ل امتتة االعمتتال المتعلقتتة بشتتئون التعلتتيم
وال الب وتخضا لتوجيه أ.د /اائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وال الب.

ثانيا:ـ مستشفي أسوان الجامعي :مديرعام
م

الوظيفة

وصف الوظيفة

تختإ باالشراف والمراجعة والتوجيه والتنسيق ل امة أعمال م تب مدير المستشفي وتخضا
لتوجيه مدير المستشفيات الجامعية.
تختإ باالشراف العام على االعمال الخاصة بالخ ط واقتراحها ومتابعة تنفيذها واالعمال
االحصائية الالزمة لتومير البيااات الم لوبة مي هذا الشأن وتخضا لتوجيه مديرالمستشفيات
الجامعية.

1

االدارة العامة لم تب مدير المستشفي.

2

االدارة العامة للتخ يط ومتابعة الخ ة.

3

االدارة العامة لم امحة العدوي.

تختإ باالشراف ال امل على كامة االعمال المتعلقة بم امحة العدوي بالمستشفيات الجامعية
وتخضا لتوجيه رئيس االدارة المركزية للشئون ال بية والعالجية.

4

االدارة العامة للتموين ال بي
والصيدليات.

تختإ باالشراف على أعمال التموين ال بي والصيدليات وتخضا لتوجيه رئيس االدارة
المركزية للشئون ال بية والعالجية.

5

االدارة العامة للحسابات والموازاة.

6

االدارة العامة للشئون االدارية.

7

االدارة العامة للشئون الهندسية.

8

االدارة العامة لشئون التمريض.

9

االدارة العامة للعالقات العامة.

10

االدارة العامة للمشتريات والمخازن.

تختإ باالشراف علي ق اع الحسابات والموازاة وتخضا لتوجيه رئيس االدارة المركزية
لشئون أمااة المستشفي.
تختإ باالشراف على كامة االعمال االدارية وأعمال البريد بالمستشفات الجامعية وتخضا
لتوجيه رئيس االدارة المركزية لشئون أمااة المستشفي.
تختإ باالشراف العام علي كامة االعمال الهندسية وتخضا لتوجيه رئيس االدارة المركزية
لشئون أمااة المستشفي.
تختإ باالشراف على شئون التمريض بالمستشفيات الجامعية وتخضا لتوجيه رئيس االدارة
المركزية للشئون ال بية والعالجية.
تختإ باالشراف والمراجعة والتوجيه والتنسيق ل امة االعمال المتعلقة بالعالقات العامة
واالعالم وتخضا لتوجيه مدير المستشفيات الجامعية.
تختإ باالشراف على كامة أعمال الشراء والتخزين بالمستشفيات الجامعية وتخضا لتوجيه
رئيس االدارة المركزية لشئون االمااة العامة.
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تختتتإ باعتتداد الخ ت ط لوضتتا البتترامي متتي مجتتاالت جمتتا البيااتتات والمعلومتتات والدراستتات
االدارة العامة لت نولوجيا المعلومات و والبحوث وتسجيلها وحفظها واشرها وكذلك االشراف علي أعمتال الترجمتة والتخ تيط الصتدار
النشرات بمتابعة تنفيذ الخ ط والبرامي المحددة للمركز ك تل وإدارة المعلومتات وتوظيفهتا لتدعم
الشب ات.
القرار واالستفادة من االم اايات المتاحة وتخضا لتوجيه مديرالمستشفيات الجامعية.
تختإ باالشراف العام علي الشئون ال بية وتخضا لتوجيه رئيس االدارة المركزية للشئون
االدارة العامة للشئون ال بية.
ال بية والعالجية.

وذلك طبقا ألح تام قتااون الخدمتة المدايتة رقت  81تم لسنت  2016تة والئحتته التنفيذيتة الصتادرة بقترار رئتيس مجلتس
التتوزراء رق ت  1216تم لسن ت  2017تتة بشتتأن شتتغل الوظتتائف القياديتتة ويم تتن االطتتالع علتتي بيااتتات وشتتروط شتتغل هتتذه
الوظتتائف متتن واقتتا ب اقتتات الوصتتف الخاصتتة بهتتا والمستتتندات واالورال الم لوبتتة والمعلنتتة بلوحتتة االعالاتتات بمقتتر
الجامعة والمستشفي الجامعي.
وعلي من يرغب مي التقدم لشغل احدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعتد لتذلك باالمااتة الفنيتة للجنتة الوظتائف
القيادية ووظائف االدارة االشرامية بالجامعة.
تقدم ال لبات باليد وشخصيا بمقر األمااة الفنية للجنتة الوظتائف القياديتة ووظتائف االدارة االشترامية بمقتر الجامعتة
بصحاري خالل شهر اعتبارا من تاريخ اشر االعالن بالصحف أو موقتا الح ومتة االل ترواتي باستم الستيد أ.د /رئتيس
الجامعة مرمق بها أصل وعدد  7اسخ من المستندات واالورال التالية :

 بيان حالة وظيفية معتمد و مختوم من جهة العمل موضحا به .
 -5المؤهالت العلمية.
 -1تاريخ الميالد.
 -2تقارير كفاية اآلداء والجزاءات عن أخر سنتين
 -3الوظائف القيادية و االشرامية التي شغلها المتقدم
 -4الخبرات النوعية والزمنية التي تتناسب ما الوظيفة المتقدم لها.
 بيااات أخري يري المتقدم إضامتها.

-6
-7
-8

الدورات التدريبية.
االجازات الخاصة.
خ ابات الش ر والتقدير أن وجدت.

 -5شهادات الدورات الحاصل عليها.
 -1السيرة الذاتية .
 -6صورة ب اقة الرقم القومي.
 -2شهادة الميالد.
 -3المؤهالت العلمية -7 .تصوره بشأن ت وير آداء الوظيفة المتقدم لشغلها.
 -4بيان عن أبرز إاجازات المتقدم واسهاماته مي ت وير الوحدة أو االدارة التي يعمل بها مؤيد
تدمين لشتتغل وظتتائف متتديري العمتتوم أن ي تتون قتد أمضتتي متتدة بينيتتة قتتدرها ستتنتان علتتى االقتل متتي
يشتترط متتي المتقت
بالمستندات .
الدرجتة االولتتي التخصصتتية عنتتد التقتتدم لشتغل الوظيفتتة وأن ي تتون حاصتتال علتتي مؤهتل عتتالي مناستتب وأن تتتتوامر ميتته
القدرة على القيتادة والتوجيته ويفضتل متن لته خبترة متي العمتل الجتامعي والمستشتفيات الجامعيتة إلتي جااتب تتوامر كامتة
الشروط الواردة بالقااون رق  81م لسن  2016ة والئحته التنفيذيتة الصتادرة بقترار رئتيس مجلتس التوزراء رقت  1216تم
لسن  2017ة وستيتم عقتد مقتابالت شخصتية متا المتقتدمين بمعرمتة لجنتة الوظتائف القياديتة ووظتائف االدارة االشترامية
الختيار أمضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف.
لمزيد من التفاصيل والشروط الخاصة بهذه الوظائف يم ن زيارة موقا جامعة أسوان :
HTTP//www.aswu.edu.eg/arabic.com
ولن يلتفت لل لبات التي ترد قبل أو بعد إاتهاء ميعاد التقدم لهذا االعالن أو الغير مستوماة أو التي ترد بالبريد.
هذه االعالن تم اشره بجريدتي االهرام والجمهورية
رئيس الجامعة
أ.د /أحمد غلاب محمد

