إعالن داخلي
---

تم فتح باب التقدم لشغل وظيفة -:

امييين يلييية الت بييية البوعييية ببب ييا – مقيمييب بالد يية

االولييب بالم موعيية البوعييية التخووييية لوظييا

االدا ييية وعلييب ميين ي قييب التقييدم لشييغل ا ي

يييييون مييين شييياقلي وظيييا

التبمييية

الوظيفيية ان

يبيييي بد ييية ميييدي عيييام او

شيياقلي الد يية االولييب التخووييية علييب ان ييييون مل ي
التقدم م فق بب البيابات األتية :



طلب يتابي معتمد من



بيان حالب وظيفة من االدا ة العامة لش ون العاملين باإلدا ة



اب ز االب ازات واالس امات خالل فت ة عملب



بيان بمقت حات التطوي للوظيفة المتقدم الي ا



وو ة من بطاقة ال قم الومب



وو ة شخوية حديثة



قم ال ات



مل

ة عملب

التقديم ميون من (اول6 +وو مبب)

و ليييييم فيييييي موعيييييد قايتيييييب شييييي

اعتبيييييا ا مييييين

9102/5/7م

يعتمد

وظيفة امين كلية التربية النوعية (بالدرجة االولى)
الوظائف (امين كلية التربية النوعية) بالدرجة االولى
المرفقات
امين كلية التربية النوعية (الدرجة االولى)
اسم الوظيفة
كلية التربية النوعية
جهة العمل
كود الوظيفة
االدارة االشرافية
نوع الوظيفة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اسم الوزارة
تختص الوظيفة باإلشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم
الوصف العام للوظيفة
نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية واالدارية والتعليمات التي تصدرها
السلطة المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية
استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – مؤهل عال مناسب للوظيفة
المهارات االساسية
– اجتياز احدى البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها – تقديم
رؤية للوظيفة المعلن عنها .
لوظائف التنمية االدارية
المجموعة النوعية
 51سنه
سنوات الخبرة
ذكر ،انثى
النوع
مؤهل عال مناسب
المؤهل
العمر
تاريخ بداية االعالن
شهر من تاريخ النشر
تاريخ نهاية االعالن
عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة
5
تقدم الطلبات شخصيا وتسلم باليد باسم السيد /امين الجامعة
بيانات االتصال والتقدم
طلب معتمد من جهة عمله ؛ بيان حالة وظيفية معتمدا من االدارة العامة لشئون
المستندات المطلوبة
ال عاملين باإلدارة وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهالت االضافية والخبرات
النوعية والزمنية والوظائف االشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها
ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات واالجازات ان وجدت وتقارير
الكفاية ألداء عن السنتين االخيرتين
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

