المستندات المطلوبة لإلعالن رقم ( )4لسنة 4104م ( وظائف
قيادية) لوظيفة -:
تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية اآلتية بوظائف اإلدارة العليا بالدرجة العالية
بالجامعة وهى-:
 -1أمين الجامعة
وذلككط قا ككا م اككان ال ككا ون رقككن ( )5لس ك ة  1991اش ك ن شككلو الو ككادن المل يككة ال ياليككة
والد تككا الت ذيذيككة وتعككلي ت ا ويماككن االقك ى بيككا ايا ككا ككذ الو ككادن مككن واقككا اقاقككة
الوصكن الااصككة ا ككا والمسكت لا واموراق المقيواككة والموجككولب ايو كة االب ككا اما ككا
إلارب الجامعة اا ا.
 وبيا راغاك الت كلن لشكلو كذ الو كادن المشكار الي كا ممكن لكا الااكرب جكا كذا المجكاو
وتتكواجر لليكا ال ككلرب ال ياليكة والت يككو العيمكا والااككرب ال م يكة اسككتيذاج ال مكوذ المعككل
ل ذا اللرض شاصيا اامما ة الذ ية ليج ة اللادمة لي يالا االجامعة وت ليما مرج ا اا-:
 بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت اإلضافية والخبراتالنوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها
وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير الكفاية لألداء عن
السنتين األخيرتين.
 بيان تفصيلي عن ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعمابالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.
 المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغغلها لتحسغين إدارتهغا وتبسغيط اإلجغراءاتبها.
 سابقة العمل بالمنظمات الدولية واالقليمية ان وجد. ما يفيد االشتراك فى المؤتمرات ان وجد. مدى اجادة الحدى اللغات االجنبية. ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب االلى. ت لن القياا شاصيا  -ااسن السيل امستاذ اللاتور  /رديس الجامعة والمست لا سكالذة
الذار بيا أن تاون من أصو وستة صكور وتسكين االيكل إلكا امما كة الذ يكة ليج كة اللادمكة
لي يالا االلور الثالث ام رإلارب الجامعة اا ا وذلط ا و امسة بشكر يومكا مكن تكاري
شككر االبككك ن االصكك ن ويماكككن االقككك ى بيككا االبككك ن اككالموقا االلاترو كككا االجامعكككة
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ذا ولن ييتذ ليقياا السااق ت ليم ا قاو ذا االب ن أو التا ترل اعل الملب الم للب ل اوو
القياككا أوالككوارلب االاريككل .وت اككو القياككا سككواج اككان المت ككلن مككن لااككو الجامعككة أو مككن
اارج كا ويشككترق ليتعيكين ا ككذ الو ككادن ال ياليكة ان يتككواجر جككا المت كلن شككروق شككلي ا وان
يجتا ااتاارا الص ية ليو يذة واجتيا الار امج التلريا الم رر ا جاح.

