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المرتندات المطلوبة

مواعيد المقابالت الشخصية
وانختبارات
أسماء م وقع عليهم انختيار

المرفقــــــــــــــــــــــــــــــــــات
مدير عام الشئون الطبية
جامعة بنها
اإلدارة العليا
وزارة التعليم العالي
تختص الوظيفة بتوفير الرعاية الصحية للطالب في أمـاك تواجـد م بالمـدن الجامعيـة
والمطاعم والمقاصـف واللليـات والمعرـلرات والمالعـج ولجـان انمتحـان0واللشـف
الطبي على العاملي المرضى بالجامعة ومنحهم األجازات المرضية0
استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصـف – المرـتندات الدالـة علـى مرـتو
المهارات والقدرات الالزمة لشغل الوظيفة وانجازته – الحصول على البرامج التدريبية
المتطلبة لشغل الوظيفة المعل عنها  -تقـديم مقتـرو وافيـا لتطـوير الوظيفـة وتحرـي
أدائها وتبريط اإلجراءات محدد المدة وقابل للقياس 0
القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات واإلبداع وحل المشلالت وإدارة األزمات
ومهارات انتصال واإلقناع 0
قضاء مدة بينية قدر ا سنتان على األقل في وظيفة م الدرجة األدنى مباشرة

ذكر  ،أنثى
مؤ ل عال مناسج لطبيعة عمل الوظيفة
انحد 2020/5/17م
شهر م اليوم التالى لنشر انعالن
1
تقدم الطلبات شخصيا وترلم باليد باسم الريد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة إلى
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها
بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأ يل العلمي والمؤ الت اإلضافية والخبرات
النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها
وملانها وخطابات الشلر والتقدير والجزاءات واألجازات إن وجدت وتقارير اللفاية
لألداء ع الرنتي األخيرتي .
بيان تفصيلي ع ابرز اإلنجازات واإلسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما
بالمرتندات المؤيدة لذلك ومعتمدا م الرلطة المختصة.
المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحري إدارتها وتبريط
اإلجراءات بها.
إن يلون لديه شهادات معتمدة تفيد -:
 -1القدرة على التعامل مع الحاسج انلى
 -2سابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية ان وجد
 -3مد إجادة إحد اللغات األجنبية

