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جااعة ااها تعااعان حااتاا ااعج عااعائفااااااااا اا ا ئ  ااع  ا
ا ئقيعديها   ع  ا إلد رةا ئ حيعابعئجعة ه

ها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية  تعلن جامعة بن 
 :  وهيبوظائف اإلدارة العليا بالجامعة 

 مدير عام( الوظيفيالمستوى ) لألمنم االدارة العامة مدير عا -1
 مدير عام( الوظيفيالمستوى )امين كلية التربية بدرجة مدير عام  -2
 مدير عام( الوظيفيالمستوى ) مدير عام الدراسات العليا والبحوث -3

هما المجال اسغغغغغغغغغغغغتيفا  النمو     فيعلى راغبي التقدم لشغغغغغغغغغغغغغل همن الوظائف ممن ل  ال برة 
بإدارة الجامعة، سحب نمو   مقترح التطوير من االمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة 

 الجامعة وتقديم  مرفقا ب :  
بيان حالة وظيفية معتمدا وموضغغغغغغحا ب  التلهيل العلمي والمإلهات اإلضغغغغغغا ية وال برات  •

النوعية والزمنية والوظائف اإلشغغغغغغغغغغغرا ية التى شغغغغغغغغغغغغلها والدورات التدريبية ونوعها وم انها  
وخطابات الشغغغغغغغغغغغغغ ر والتقدير والجزا ات واألجاتات ين وجدت وتقارير النفاية لألدا  عن 

 اخر ثاث سنوات.
اإلنجاتات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعما   أبرتتفصيلي عن بيان  •

 بالمستندات المإليدة لملك ومعتمدا من السلطة الم تصة وم تومة.
للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المراد  سغغغغغغغغغغغحب نمو   مقترح التطوير من االمانة الفنية •

 .شغلها لتحسين يدارتها وتبسيط اإلجرا ات بها
 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد. •
 المإلتمرات ان وجد. فيما يفيد االشتراك  •
 اللغات االجنبية. إلحدىمدى اجادة  •
 .اآللي مع الحاسبان ي ون لدي  شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل  •
  6*4( صور ش صية مقاس 6) عدد •
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 سارية. القوميصور بطاقة الرقم  (4) عدد •

 أصغغغغغلمرفقا بها  -م الطلبات شغغغغغ صغغغغغيا باسغغغغغم السغغغغغيد األسغغغغغتا  الدكتور/ رئي  الجامعة تقد
  قوميصغغغورة بطاقة رقم  4صغغغورة شغغغ صغغغية و 6صغغغور منها وعدد  8و  المطلوبةالمسغغغتندات 

للنشغغغغر ولمدة شغغغغهر من تاري     التاليوتسغغغغلم باليد يلى األمانة الفنية بالجامعة بد ا من اليوم 
ترد بعغغد المغغدة  التيالسغغغغغغغغغغغغغغغابذ تقغغديمهغغا قبغغل هغغما اإلعان أو  اإلعان، ولن يلتفغغل للطلبغغات

 المحددة لقبول الطلبات أو الواردة بالبريد. 

على بيغانغات هغمن الوظيفغة من واقع بطغاقغة الوصغغغغغغغغغغغغغغف ال غاصغغغغغغغغغغغغغغة  االطاعيغمكر أنغ  يم ن 
بالوظيفة والمسغغغغغغغغغغغغغغتندات واالورام المطلوبة والموجودة بلوحة اإلعانات بمبنى يدارة الجامعة  

ها، وتقبل الطلبات سغغغوا  كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها ويشغغغتري للتعيين  ببن 
المتقدم شروي شغلها وان يجتات اختبارات الصاحية  فيبهمن الوظائغغغغغغغغغغغغف القيادية ان يتوافر 

 للوظيفة واجتيات البرنامج التدريبي المقرر بنجاح


