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جااعة ااها تعااعان حااتاا ااعج عااعا  ااااااااا اا ا
وظيفاهامةنااجاعة اهاةداااااااااعتا ا ح ااااااااا   ا

اا مع يه

وظيفة أمين  لشغغغغ    تعلن جامعة بنها عن حاجتها
)اللسغت   ال ظيف    جامعة مسغاع  للشغن ا اللالية

 م ير عام( 

على راغب  التق م لشغغغغغغغغغغغغ   ممن ال ظاخب ملن له الابرج ل  مما اللاان اذغغغغغغغغغغغغتيفاء النل     
بإدارج الاامعة، ذحب نل    مقترح التط ير من االمانة الفنية للانة ال اخلة للقيادات بإدارج 

 الاامعة وتق يله مرلقا به:  
افيغة بيغاا حغالغة وظي يغة معتلغ ا وم هغغغغغغغغغغغغغغحغا بغه التغإلميغ  العلل  والل مالت ا هغغغغغغغغغغغغغغغ  •

ش لها وال ورات الت ريبية ون عها    الت والابرات الن عية والزمنية وال ظاخب ا شرافية  
إا وج ت وتقارير الكفاية  وا جازاتومكانها وخطابات الشغغغغغغغغغغكر والتق ير والازاءات  

 لألداء عن اخر ثالث ذن ات.
بها   يعل  الت بياا تفصغغغغغغغغيل  عن أبرز ا ناازات وا ذغغغغغغغغهامات لللتق م ل  ال ح ج  •

 م علا باللستن ات الل ي ج لملك ومعتل ا من السلطة اللاتصة ومات مة.
ذغغغغغغغغغغغغغغحغب نل    مقترح التط ير من االمغانغة الفنيغة للانغة الغ اخلغة للقيغادات بغال ظيفغة   •

 اللراد ش لها لتحسين إدارتها وتبسيط ا جراءات بها.
 ذابقة العل  باللنظلات ال ولية واالقليلية اا وج . •
 راك ل  الل تلرات اا وج .ما يفي  االشت  •
 م   اجادج  ح   الل ات االجنبية. •
 اا يك ا ل يه شهادات معتل ج تفي  الق رج على التعام  مع الحاذب اآلل . •
  6*4( ص ر شاصية مقاس 6ع د ) •
 ( ص ر بطاقة الرقم الق م  ذارية.4ع د ) •
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لقا بها أصغغغغغ  مر  -تق م الطلبات شغغغغغاصغغغغغيا باذغغغغغم السغغغغغي  ااذغغغغغتا  ال  ت ر/ رخي  الاامعة 
صغغغ رج بطاقة رقم ق م    4صغغغ رج شغغغاصغغغية و 6صغغغ ر منها وع د  8اللسغغغتن ات اللطل وة و 

وتسغغغغلم بالي  إلى اامانة الفنية بالاامعة ب ءا من الي م التال  للنشغغغغر ولل ج شغغغغهر من تاري   
ا عالا، ولن يلتفغغل للطلبغغات السغغغغغغغغغغغغغغغابإل تقغغ يلهغغا قبغغ  مغغما ا عالا أو الت  ترد بعغغ  اللغغ ج 

 لقب ن الطلبات أو ال اردج بالبري .  اللح دج

يغم ر أنغه يلكن االعالع على بيغانغات مغمن ال ظيفغة من واقع بطغاقغة ال صغغغغغغغغغغغغغغب الاغاصغغغغغغغغغغغغغغة 
بال ظيفة واللسغغغغغغغغغغغغغغتن ات واالورام اللطل وة والل ج دج بل حة ا عالنات بلبنى إدارج الاامعة  

ها ويشغغغترل للتعيين  ببنها، وتقب  الطلبات ذغغغ اء  اا اللتق م من داخ  الاامعة أو من خارج 
بهمن ال ظاخغغغغغغغغغغغغب القيادية اا يت الر ل  اللتق م شرول ش لها واا ياتاز اختبارات الصالحية 

 .لل ظيفة واجتياز البرنامج الت ريب  اللقرر بنااح


