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 -تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة :
ميييديل الشيييهون ال بدسيييية بقسيييم المستشيييفيات اميييين      

عمى من يلغب التقدم لشيغل ذي ا الوظيفية الجامعية ببب ا 
ان يكييون ميين شيياغمي وظيياهد كبيييل بدلجيية مييديل عييام او 
شيياغمي الدلجيية ا ولييى التخللييية عمييى ان يكييون ممييد 

 ابات اآلتية :التقدم ملفق به البي
 طمب كتابي معتمد من ج ة عممه 

 بيان حاله وظيفة من ا دالة العامة لشهون العاممين باإلدالة 

 ابلز ا بجازات وا س امات خالل فتلة عممه 

 بيان بمقتلحات التطويل لموظيفة المتقدم الي ا 

 لولة من بطاقة اللقم الومى 

 لولة شخلية حديثة 

 لقم ال اتد 

  لول مبه(6من )الل+ ممد التقديم مكون 

و ليييييم فيييييي موعيييييد غايتيييييه شييييي ل اعتبيييييالا مييييين 
    م22/5/2102

      

يعتمد            



 
 وظيفة مدير الشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعية )بالدرجة االولى(

 الوظائف )مدير الشئون الهندسية بالمستشفيات الجامعية( بالدرجة االولى
 المرفقات

 الهندسية )الدرجة االولى(مدير الشئون  اسم الوظيفة
 المستشفيات الجامعية بجامعة بنها جهة العمل
  كود الوظيفة
 االدارة األشرفية نوع الوظيفة
 وزارة التعليم العالي اسم الوزارة

 تختص الوظيفة بمتابعة اعمال الصيانة الخاصة بمباني وانشاءات الجامعة ووحداتها المختلفة وكذلك الوصف العام للوظيفة
اعمال صيانة وسائل النقل بها واالشتراك في لجان فتح المظاريف في المناقصات الخاصة بمباني 

الجامعة وفى الشروط المقدمة ودراسة احتياجات الجامعة ووحداتها من المباني ومستلزماتها من خامات 
 ومواد البناء وتقدير التكاليف الالزمة لذلك

اجتياز احدى  –مؤهل عال مناسب للوظيفة  –استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف  المهارات االساسية
 تقديم رؤية للوظيفة المعلن عنها . –البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها 

 لوظائف الهندسة المجموعة النوعية
 سنه  51 سنوات الخبرة

 ذكر، انثى النوع
 ل مناسبمؤهل عا المؤهل
  العمر

  تاريخ بداية االعالن
 شهر من تاريخ النشر تاريخ نهاية االعالن

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة
 تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد/ امين الجامعة بيانات االتصال والتقدم
دا من االدارة العامة لشئون العاملين باإلدارة طلب معتمد من جهة عمله ؛ بيان حالة وظيفية معتم المستندات المطلوبة

وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت االضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف االشرافية التي 
شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واالجازات ان وجدت 

 لسنتين االخيرتين وتقارير الكفاية ألداء عن ا
 بيان تفصيلي عن ابرز االنجازات ورؤية ومقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها .

 صورة من بطاقة الرقم القومي ؛ صورة شخصية
مواعيد المقابالت الشخصية 

 واالختبارات
 

  اسماء من وقع عليهم االختيار
 

 
 



 
 


