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وظيفابنجامعةابنها امننةعننحننتامجل امن  ااااااااا ا ن
نا ة احااااب نكعيااااب نا ةعياااامننأعين هوظاااامإلدناة ا ع

 بم جمعةب

لن جامعة بنها عن حاجتها لشغغغغلو الف الق اليةا  ة تع
   اآلتةة بف الق اإل ارة العلةا بالجامعة وهى:

 المستفى الف ةفى مدير عام() امين كلةة الزراعة بدرجة مدير عام

راغبي التقدم لشغغغغغغغغغغغغلو همن الف الق ممن له الابرة لى هما المجان اذغغغغغغغغغغغغتةفا  النمف    على 
بإ ارة الجامعة، ذحب نمف   مقترح التطفير من االمانة الفنةة للجنة الدالمة لليةا ات بإ ارة 

   الجامعة وتقد مه مرلقا به:
بةان حالة و ةفةة معتمدا ومفضغغغغغغحا به التلهيو العلمي والمإلهات اإلضغغغغغغا ةة والابرات  -

شغغغغغغغغغغغرا ةة التى شغغغغغغغغغغغللها والدورات التدريبةة ونفعها وم انها  النفعةة والزمنةة والف الق اإل
وخطابات الشغغغغغغغغغغغغغ ر والتقدير والجزا ات واتجاتات ين وجدت وتقارير النفا ة ل  ا  عن 

 .اخر ثاث ذنفات
بةان تفصيلي عن ابرت اإلنجاتات واإلذهامات للمتقدم لي الفحدة التى  عمو بها مدعما   -

 .مدا من السلطة الماتصة وماتفمةبالمستندات المإليدة لملك ومعت 
ذغغغغغغغحب نمف   مقترح التطفير من االمانة الفنةة  للجنة الدالمة لليةا ات بالف ةفة المرا   -

 .شللها لتحسين ي ارتها وتبسةط اإلجرا ات بها
 .ذابقة العمو بالمنظمات الدولةة واالقلةمةة ان وجد -
 .ما  فيد االشتراك لى المإلتمرات ان وجد -
 .اجا ة الحدى الللات االجنبةةمدى  -
 .ان   فن لد ه شها ات معتمدة تفيد القدرة على التعامو مع  الحاذب االلى -
 .صفر بطاقة الرقم القفمى ذارية 4  -  6*4( صفر شاصةة مقاس 6عد ) -
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بها اصغغغغغو مرلقا  -تقدم الطلبات شغغغغغاصغغغغغةا باذغغغغغم السغغغغغيد اتذغغغغغتا  الدكتفر/ رلة  الجامعة 
صغغغفرة بطاقة رقم قفمى   4صغغغفرة شغغغاصغغغةة و 6صغغغفر منها وعد   8المسغغغتندات المطلفوه و 

وتسغغغغلم باليد يلى اتمانة الفنةة بالجامعة بد ا من اليفم التالى للنشغغغغر ولمدة شغغغغهر من تاري   
اإلعان، ولن يلتفغغل للطلبغغات السغغغغغغغغغغغغغغغابإل تقغغد مهغغا قبغغو هغغما اإلعان  و التى تر  بعغغد المغغدة 

 فن الطلبات  و الفار ة بالبريد.المحد ة لقب 

يغمكر  نغه  م ن اإلعاع على بةغانغات هغمن الف ةفغة من واقع بطغاقغة الفصغغغغغغغغغغغغغغق الاغاصغغغغغغغغغغغغغغة 
بالف ةفة والمسغغغغغغغغغغغغغغتندات واالورام المطلفوة والمفجف ة بلفحة اإلعانات بمبنى ي ارة الجامعة  

شغغغترل للتعيين  ببنها، وتقبو الطلبات ذغغغفا  كان المتقدم من  اخو الجامعة  و من خارجها وي 
بهمن الف الغغغغغغغغغغغغق اليةا  ة ان يتفالر لى المتقدم شرول شللها وان  جتات اختبارات الصاحةة 

 للف ةفة واجتةات البرنامج التدريبي المقرر بنجاح


