
 الزراعة كلية عميد لمنصب الترشح باب فتح

 

 

 من تضمنه فيما 7107 لسنة 49 رقم القانون و ، 27 لسنة 94 رقم الجامعات تنظيم قانون على اإلطالع بعد

 بشروط للجامعات األعلى المجلس قرار على وبناء ، 0427 لسنة 94 رقم لقانون مكرر 01 المادة إضافة

  فى الكلية عميد منصب لخلو ونظرا ، 72/2/7107 بتاريخ جلسته فى الجامعية القيادات إنتخابات وإجراءات

 :يلى ما وقررت اللجنة إجتمعت فقد ، 7107/ 00/  4

 األحد يوم من إعتبارا بالكلية العاملين األساتذة للسادة الكلية عميد منصب لشغل الترشيح باب فتح    -0

 .الظهر بعد الثانية الساعة 9/4/7107 الثالثاء يوم حتى 7/4/7107

 :للترشح المطلوبة األوراق    -7

 .باألوراق التقدم عند ويوقع ويمآل اللجنة من عليه الحصول يتم ترشيح طلب -

 .والوظيفى العلمى التدرج به موضحا الكلية من معتمد رسمى حالة بيان -

 .مستندات من يؤيدها بما مشفوعة والقيادية واإلدارية األكاديمية وخبراته للمتقدم الذاتية السيرة -

 والتطوير التنمية ومقترحات اإلصالح وطرق القصور أوجه توضح عمل وخطة مستقبلية ةرؤي -

 .للكلية

 .القومى الرقم بطاقة من ضوئية صورة -

 .للشروط المستوفين المرشحين أسماء إلعالن 5/4 األربعاء يوم تحدد    -1

. ظهرا عشرة الثانية الساعة حتى 01/4 اإلثنين إلى 4/4 السبت يوم من إعتبارا الطعون باب فتح    -9

 بمقر لذلك المعد النموذج على ذلك ويكون ، فقط للترشح المتقدمين وهم الشأن لذوى الطعن فى الحق ويكون

 . وأدلة مستندات من جديته يثبت بما مشفوعا اللجنة

 .00/4/7107 الثالثاء يوم بنهاية نهائية بصورة المرشحين أسماء وإعالن الطعون فى البت سيتم    -5

 – كلية وكيل – كلية عميد) قيادية لمناصب المتقلدين األساتذة من ألى الترشح فى الرغبة حال فى    -2

 وحتى ترشحه تاريخ من إعتبارا منصبه مهام ممارسة عن مؤقتا سيادته تنحي مراعاة يجب فإنه( قسم رئيس

 .للمنصب المرشحين غير من عنه ينوب من المدة هذه خالل محله ويحل ، اإلقتراع عملية إنتهاء

 .باستفساراتكم اللجنة وترحب قرارات من يستجد ما كل عن دوريا اإلعالن سيتم    -2

 بالكلية الجامعية القيادات إنتخاب على اإلشراف لجنة
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