وظبئـــــف شبغــــــزة
وسارة انُقـــــم

اهليئت املصزيت نساليت املالحت انبحزيت
إعالٌ رقى (  ) 3نسُت 2017

طبقب الحكبو قبَىٌ رقى ( ) 81نسُه 2016

وانالئحت انتُفيذيت نهقبَىٌ رقى ( ) 5نسُه 1991

إســــــــــــى انىظيفــــــــــت

جهـــــــــــــــت انعًــــــــــم

كـــــــــــــــىد انىظيفـــــــت

َـــــــــــــىع انىظيفــــــــت

إســـــــــــــى انــــــــىسارة
انىصــف انعـــبو نهىظيفـــت
املهـــــبراث االسبسيـــــت
املهــــبراث انفُيــــــــــت
سُـــــىاث اخلــــــــــربة
انُــــــــــــىع
املـــــــــؤهم
انتقــــذيــــــز

انســـــــــــٍ

رئٌس اإلدارة المركزٌة للتفتٌش البحري
الهٌئة المصرٌة لسالمة المالحة البحرٌة
إدارة علٌا ( الدرجة العالٌه)
وزارة النقل
تقع هذه الوظٌفة على قمة وظائف اإلدارة المركزٌة للتفتٌش البحري التابعه لرئٌس قطاع سالمة السفن
تختص بتمثٌل سلطة الدولة السٌاسٌة فً المجال البحري التجاري العالمً والمحلً بهدف بحار امنة ونظٌفة من
خالل امن السفن وسالمة إ بحارها فً المٌاه االقلٌمٌة والمٌاه اإلقتصادٌة والموانً المصرٌة طبقا لمتطلبات
المنظمات البحرٌة واإلتفاقٌات الدولٌة 0
إجتٌاز البرامج التدرٌبٌه المعتمدة طبقا للقوانٌن واللوائح
قدرة متمٌزة على التوجٌه والقٌادة و التخطٌط ووضع السٌاسات واألهداف 0
 املتقذيني يٍ داخم اجلهبس اإلداري نهذونت  :قضبء هدح ثٌٍٍخ قدزُب س ًخ على االقل فً ّظٍفخ هي ّظبئف الدزجَاالدًى هجبشسح 0
 -املتقذيني يٍ خبرج اجلهبس اإلداري نهذونت :إستٍفبء الودح الكلٍخ الالشهخ لشغل الْظٍفخ 0

ذكـــــــر
الحصول على مؤهل هندسً عال مناسب لطبٌعة العمل  /بكالورٌوس دراسات بحرٌة ( .مؤهل عال مناسب وفقا
لما هو موجود ببطاقة وصف الوظٌفة)
مقبول فأعلى

تبريــــخ بذايـــــــــت االعــــــالٌ

2017/5/5

تبريـــخ اَتهــبء انتـــــقذو

موعد غاٌته خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ النشر

عذد االشخبص املطهىبني نهىظيفت

بيبَبث االتصبل وانتقذو

ببجلهـــبث

املستُــــــذاث املطهىبــــــت

1
 ٌسحت ًوْذج الطلجبد هي إدازح شئْى االفساد ثبإلدازح العبهخ للوْازد الجشسٌخ 0 تقدم الطلجبد هستْفبٍ ثإسن السٍد اللْاء ثحسي /زئٍس الٍِئخ الوصسٌخ لسالهخ الوالحخ الجحسٌخ على الٌوْذجالوعد لرلل ٌّسلن ثبلٍد لالهبًخ الفٌٍخ للجٌخ الْظبئف القٍبدٌخ ثبإلدازح العبهخ للوْازد الجشسٌخ ثوقس الٍِئخ ثبة
جوسك (  – ) 1زأس التٍي  -االسكٌدزٌخ فى هْعد غبٌتَ ( خوسخ عشسٌْهب)
إبتداء من  2017/5/5وٌنتهً فى 2017/5/25
 1ـ بٌان الحالة معتمد مستوفى كافة البٌانات الوظٌفٌة كالتالى -:
 المؤهل العلمى والمؤهالت االضافٌة ( ٌفضل الحاصل على درجة الماجستٌر أو الدكتوراه) . تقارٌر او بٌانات كفاٌة األداء عن السنوات السابقة . الخبرة النوعٌة والزمنٌة . الوظائف االشرافٌة التى شغلها المتقدم .الدورات التدرٌبٌة ( مدتها ونوعها ومكانها ) . العالوات التشجٌعٌة . خطابات الشكر والتقدٌر . الجزاءات إن وجدت وأى بٌانات أخرى ٌرى المتقدم اضافتها .ً
2ـ بٌان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى مجال التخصص مدعما بالمستندات المؤٌدة لذلك0
 3ـ بٌان المهارات والقدرة المتمٌزة على التطوٌر واإلبتكار والقٌادة وإتخاذ القرار0
 -4مقترح تطوٌر اإلدارة المركزٌة
 -5سابقة العمل بالمنظمات الدولٌة أو اإلقلٌمٌة أو المشاركة فى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع
بالمظهر الالئق والقدرة على التخاطب0
ٌ -6شترط إجاده تامة للغة اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة .
ٌ -7شترط إجاده تامة للتعامل مع الحاسب اآللى (ٌفضل الحاصل على الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللى)
 -8صورة الرقم القومى  +صورة شهادة المٌالد0
( عهى أٌ تكىٌ املستُذاث املقذيت يكىَت يٍ عذد  7يهفبث (أصم  6+صىر) يع وضع صىرة حذيثت
يقبس  6 4عهى كم بيبٌ حبنت وظيفيت داخم املهف) 0

