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شروط التقدم لشغل منصب عميد كلية جبمامةة نن

وليد شروط عمامة

أن يكون املتقدم حاصل على درجة إلاجازة الدقيقة من إحدى الجامعات املعترف بها لدى الجهات املختصة
بالدولة الليبية.
أن يمتلك املتقدم مهارات استخدام الحاسب آلالي و يفضل أن يكون حاصل على الرخصة الدولية لقيادة
الحاسوب. ICDL
أن ال يكون املتقدم قد سبق و أن تمت معاقبته بإحدى العقوبات املنصوص عليها بالئحة تنظيم التعليم العالي
رقم ( )101لسنة  2010أو قانون عالقات العمل رقم ( )12لسنة .2010
أن يكون املتقدم من ضمن العاملين بالجامعة و أن يكون اسمه من ضمن الذين يتقاضون مرتباتهم بشكل
اعتيادي.
أن يكون املتقدم قد تمت تزكيته على ألاقل من ثالثة أعضاء هيئة تدريس ال تقل درجة أي منهم عن درجة أستاذ
مساعد.
أن يكون املتقدم مقيم إقامة اعتيادية داخل الحدود إلادارية ملدينة بني وليد و ضواحيها.
أن يخضع املتقدم لبرنامج التقييم من خالل مقابلة شخصية مع اللجنة املعنية بهذا ألامر.
أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس امللتزمين بالواجبات و املحظورات املنصوص عليها بعقد شغل الوظيفة.
أن ال يكون املتقدم قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
يستحسن أن يجيد املتقدم اللغة الانجليزية كتابة و قراءة.
أن يقوم املتقدم بتعبئة نموذج الترشح و أن يرفقه بكافة املستندات املطلوبة.

املسوغمات املطلونة للرتشح
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نسخة ضوئية ملونة من شهادة الاجازة الدقيقة.
نسخة ضوئية ملونة من شهادة معادلة املؤهل العلمي الصادرة من لجنة معادلة املؤهالت العلمية.
ً
تزكية من ثالثة أعضاء هيئة تدريس بالكلية وفقا للنموذج املعد لهذا الغرض.
السيرة الذاتية.
تودع املستندات املبينة أعاله في ظرف مغلق يكتب علية اسم املتقدم و الكلية املتقدم لعمادتها و يسلم إلى إلادارة
العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس أثناء ساعات الدوام الرسمي خالل الفترة املحددة لإلعالن.

جامعة بني وليد

منوذج تزكية متقدم ملنصب عميد كلية
القسم األول :بيانات شخصية عن املتقدم

الاسم ............................................... :املهؤل اعلمي ............................. ::اعتخصص اعدقيق....................................... :
/
اعكمية اعتابع عها .................................... :اعقسم اعلمي ..................................... ::تاريخ اعتليين/ :
مكان إلاقامة اعدائم .................................................. :اعدرجة اعلممية ......................... :تاريخ الحصول عميها/ / :
رقم اعهاتف الخموي ........................................... :اعبريد إلاعكتروني............................................................................. :
ُ
القسم الثاني :بيانات شخصية عن مقر التزكية

الاسم ............................................... :املهؤل اعلمي ............................. ::اعتخصص اعدقيق....................................... :
/
اعكمية اعتابع عها .................................... :اعقسم اعلمي ..................................... ::تاريخ اعتليين/ :
اعصفة............................................................... :
اعدرجة اعلممية ......................... :تاريخ الحصول عميها/ / :
رقم اعهاتف الخموي ........................................... :اعبريد إلاعكتروني............................................................................. :
القسم الثالث :إقرار بالتزكية

بحكم عالقت :مع امللن :اعت :ترجع إلى( .............. :سنة – سنوات) مضت ،يسلدني أنا املبين اسي :و
بياناتي أعاله أن أزكي عضو ليئة اعتدريس املبينة بياناته في اعقسم ألاول أعاله و ذعك على اعنحو اعتالي:
 امللن :على درجة عاعية من الخمق و ألادب و يتمتع بسيرة حسنة بين زمالئه باعلم و من يرتبط ملهم بحكم وظيفته.
 امللن :من املمتزمين بواجبات وظيفة عضو ليئة اعتدريس و على درجة عاعية من اعدراية و امللرفة بتخصصه.
 امللن :من اعكوادر الخالقة و عه اعقدرة على اعتقييم و اعتطوير و اعلم الجماعي و جدوعة ألاعمال و املتابلة و يتمتع بقدرة
عاعية على تحم ضغوط اعلم .
 امللن :يممك الخبرة اعكافية عملم إلاداري و على اطالع و دراية باعقوانين و اعتشريلات املنظمة عشهؤون اعوظيفة املتقدم
عها.
 امللن :يتمتع بصحة جسدية ممتازة و ال يلاني من أي اضطرابات نفسية.

و لذه شهادة اقدمها في امللن :دون اجبارأو اكراه من أحد ،أو انحيازشخص  ،:أو اجتماعي ،أو سياس .:
و اعسالم عميكم
اعتوقيع
................................................

جامعة بني وليد
نموذج طلب الرتشح ملنصب عميد كلية

السادة /لجنة المفاضلة في شأن مناصب عمداء الكليات بالجامعة
بعد التحية
أنا مقدم الطلب ............................................................ :أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية................................. :
قسم .......................:الحاصل على درجة الاجازة الدقيقة في مجال ................................:من جامعة............................... :
بدولة ..........................:سنة ....................:و املتحصل على الدرجة العلمية ..............................:سنة..........................:
رقم الهاتف الخلوي ............................................ :البريد إلالكتروني............................................................................ :
ً
أتقدم إليكم بطلبي هذا راجيا منكم قبول طلبي لغرض الترشح ملنصب عميد كلية.............................................................:

كما أتعهد بااللتزام بالعمل اليومي و بكافة التشريعات املنظمة للوظيفة العامة ،و أن احافظ
على اسرار العمل ،و أن احترم رؤسائي و أقوم بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة منهم في شأن
مقتضيات املصلحة العامة.
املرفقات:
 نسخة ضوئية ملونة من شهادة الاجازة الدقيقة.
 نسخة ضوئية ملونة من شهادة معادلة املؤهل العلمي الصادرة من لجنة معادلة املؤهالت العلمية.
ً
ُ
 تزكية من ثالثة أعضاء هيئة تدريس بالكلية وفقا للنموذج املعد لهذا الغرض.
 السيرة الذاتية.

و السالم عليكم
توقيع مقدم الطلب
...........................................

