
 

  أخبار

  جامعة بنها

   9/7/9109 : الثالثاء

 

 تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل وظائف بكلية العالج الطبيعى

 -تعمن كمية العالج الطبيعي ببنها عن حاجتها لشغل الوظائف اآلتية:

 وظيفة مدرس اواًل:

 عموم األساسية. (9) عدد 
 ( 9عدد) .عظام 
 ( 0عدد) .أطفال 
 ( 0عدد) .باطنة 

 ثانيًا: وظيفة مدرس مساعد

 عموم األساسية. (3) عدد 
 ( 0عدد) .أطفال 
 ( 0عدد) أعصاب 
 ( 0عدد) .عظام 
 ( 0عدد) .باطنة 

 ثالثًا: وظيفه معيد

 عموم األساسية. (4) عدد 
 ( 0عدد) .باطنة 
 ( 9عدد) .عظام 
 ( 0عدد) عصابأ. 

لسنة  (49ويشترط فى المتقدمين لإلعالن أن ينطبق عميهم الشروط الواردة بالقانون رقم)
 قوانين المعدله له والئحته التنفيذية.بشأن تنظيم الجامعات وال 0979



 

  أخبار

  جامعة بنها

   9/7/9109 : الثالثاء

 

تقدم الطمبات باسم السيد األستاذ/ أمين الجامعة المساعد لمشئون اإلدارية فى موعد غايته 
 -خمسه عشر يومًا من تاريخ النشر مرفقًا به أصول المستندات اآلتية:

 .شهادة الميالد 
  بالنسبة لمذكور.ن التجنيد مشهادة التجنيد أو اإلعفاء 
 .صورة بطاقة الرقم القومى 
 أو إقرار بعدم العمل فى الحكومة أو القطاع الخاص. موافقة جهة العمل 
 (6عدد) صور شخصية حديثة. 

 -:ة لممدرس المطموبببالنس

 .شهادة البكالوريوس 
 .شهادة تقدير سنوات الدراسة بالنسبة لمبكالوريوس 
 .شهادة الماجيستير 
 .شهادة الدكتوراة 
 (نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراة.3عدد ) 

 -رس المساعد المطموب:بالنسبة لممد

 .شهادة البكالوريوس 
 .شهادة تقدير سنوات الدراسة بالنسبة لمبكالوريوس 
 .شهادة الماجيستير 
 .شهادة تزكية من المشرف عمى رساله الماجستير أو عميد الكمية 
 (نسخ من رسالة الماجستير3عدد ). 

 -بالنسبة لممعيد المطموب:



 

  أخبار

  جامعة بنها

   9/7/9109 : الثالثاء

 

  9105 عام  خريج من ريوس وشهادة تقدير سنوات الدراسة أن يكونشهادة البكالو 
 وما بعدها.

كميات العالج أن يكون جميع المتقدمين لإلعالن من خريجى الجدير بالذكر 
 اإلعالن أو البريد. بعد أوالطبيعى وهذا ولن يمتفت إلى الطمبات التى ترد قبل 

لسنة  49ال يجوز لممدرس الذى يعمل فى إحدى الجامعات الخاضعة لقانون رقم 
بشأن تنظيم الجامعات أن يتقدم لإلعالن عن وظيفة مماثمة لمتى يشغمها إال  0979

 من قانون تنظيم الجامعات.  80دة عن طريق النقل طبقًا لمما

 

 

 

 

 


