وظائـــــف شاغــــــزة
وسارة اليقـــــل
اهليئة املصزية لسالمة املالحة البخزية
إعالٌ رقه (  ) 8لسيُ 2018
طبقا الحكاو القاىوٌ رقه (  ) 81لسيُ  2016بصأٌ إصدار اخلدمة املدىية والئختُ التيفيذية
إســــــــــــه الوظيفــــــــــة

ٍذٝش ػبً االداسح اىؼبٍخ ىالّشبءاد اىجسشٝخ

جَـــــــــــــــة العنــــــــــل

اىٖٞئخ اىَصشٝخ ىغالٍخ اىَالزخ اىجسشٝخ

كـــــــــــــــود الوظيفـــــــة
ىـــــــــــــوع الوظيفــــــــة

إداسح ػيٞــب (اهٍغت٘ٗ ٙظٞفٍ - ٜذٝش ػبً)

إســـــــــــــه الــــــــوسارة

ٗصاسح اىْقو

الوصــف العـــاو للوظيفـــة

تقغ ٕزٓ اى٘ظٞفخ ػي ٚقَخ ٗظبئف االداسح اىؼبٍخ ىالّشبءاد اىجسشٝخ اىتبثؼٔ ىالداسح اىَشمضٝخ ىيشئؤُ اىجسشٝخ
اىتبثؼٔ ىشئٞظ قغبع اىتشغٞو 0
تختص ثتْفٞز ٗصٞبّٔ ٗاصالذ ٍجبّٗ ٜاّشبءاد ٍٗشافق اىٖٞئخ ٗمزا اىقٞبً ثنبفخ االػَبه اىتخغٞغٞخ ىيَْش اءاد
اىجسشٝخ ٍٗجبّٗ ٜفْبساد اىٖٞئخ ٗتقذ ٌٝاالعتشبساد اىْٖذعٞخ اىَتخصصخ فٍ ٜدبه اىَ٘اّٗ ٜاالّشبءاد اىَذّٞخ
اىجسشٝخ 0

املَـــــارات االساسيـــــة

إختٞبص اىجشاٍح اىتذسٝج ٔٞاىَؼتَذح عجقب ىيق٘اّٗ ِٞاىي٘ائر

املَــــارات الفييــــــــــة

قذسح ٍتَٞضح ػي ٚاىت٘خٗ ٔٞاىقٞبدح ٗ اىتخغٞظ ٗٗضغ اىغٞبعبد ٗاألٕذاف 0

سيـــــوات اخلــــــــــربة

 -املتقدمني مً داخل اجلَاس اإلداري للدولة

 :قضبء ٍذح ثْٞٞخ قذسٕب عِ تبُ ػي ٚاالقو فٗ ٜظٞفخ ٍِ ٗظبئف

اىذسخٔ االدٍّ ٚجبششح 0
 -املتقدمني مً خارج اجلَاس اإلداري للدولة :إعتٞفبء اىَذح اىنيٞخ اىالصٍخ ىشغو اى٘ظٞفخ 0

اليــــــــــــوع

رمــش  -اّثٜ

املـــــــــؤٍل

اىسص٘ه ػي ٚثنبى٘س٘ٝط ْٕذعخ ٍذّ / ٜإّشبءاد ثسشٝخٗ( .فقب ىَب ٕ٘ ٍ٘خ٘د ثجغبقخ ٗصف اى٘ظٞفخ)

التقــــديــــــز

مقبول فأعلى

الســـــــــــً
تاريــــخ بدايـــــــــة االعــــــالٌ

2018/11/9

تاريـــخ اىتَــاء التـــــقدو

2018/12/11

عدد االشخاص املطلوبني للوظيفة

1

بياىات االتصال والتقدو باجلَـــات

املستيــــــدات املطلوبــــــة

 ٝغست َّ٘رج اىغيجبد ٍِ إداسح شئُ٘ االفشاد ثبإلداسح اىؼبٍخ ىيَ٘اسد اىجششٝخ 0 تقذً اىغيجبد ٍغت٘فبٓ ثئعٌ اىغٞذ اىي٘اء ثسش / ٛسئٞظ اىٖٞئخ اىَصشٝخ ىغالٍخ اىَالزخ اىجسشٝخ ػيٚاىَْ٘رج اىَؼذ ىزىل ٗٝغيٌ ثبىٞذ ىالٍبّخ اىفْٞخ ىيدْخ اى٘ظبئف اىقٞبدٝخ ثبإلداسح اىؼبٍخ ىيَ٘اسد اىجششٝخ
ثَقش اىٖٞئخ ثبة خَشك (  – ) 1سأط اىت - ِٞاالعنْذسٝخ فٍ٘ ٚػذ غبٝتٔ ( شٖش )
إثتذاء ٍِ ْٝٗ2018/11/11تٖ ٜف2018/12/11 ٚ
 - 1ثٞبُ اىسبىخ ٍؼتَذ ٍغت٘ف ٚمبفخ اىجٞبّبد اى٘ظٞفٞخ مبىتبى-: ٚ
 اىَؤٕو اىؼيَٗ ٚاىَؤٕالد االضبفٞخ ( ٝفضو اىسبصو ػي ٚدسخخ اىَبخغتٞش أٗ اىذمت٘سآ) . تقبسٝش اٗ ثٞبّبد مفبٝخ األداء ػِ اىغْ٘اد اىغبثقخ . اىخجشح اىْ٘ػٞخ ٗاىضٍْٞخ . اى٘ظبئف االششافٞخ اىت ٚشغيٖب اىَتقذً .اىذٗساد اىتذسٝجٞخ ( ٍذتٖب ّٗ٘ػٖب ٍٗنبّٖب ) . اىؼالٗاد اىتشدٞؼٞخ . خغبثبد اىشنش ٗاىتقذٝش . اىدضاءاد إُ ٗخذد ٗأ ٙثٞبّبد أخشٝ ٙش ٙاىَتقذً اضبفتٖب .2ـ ثٞبُ ػِ أثشص إّدبصاد اىَتقذً ٗإعٖبٍبتٔ فٍ ٚدبه اىتخصص ٍذػَبً ثبىَغتْذاد اىَؤٝذح ىزىل0
 3ـ ثٞبُ اىَٖبساد ٗاىقذسح اىَتَٞضح ػي ٚاىتغ٘ٝش ٗاإلثتنبس ٗاىقٞبدح ٗإتخبر اىقشاس0
ٍ -4قتشذ تغ٘ٝش اإلداسح .
 -5عبثقخ اىؼَو ثبىَْظَبد اىذٗىٞخ أٗ اإلقيَٞٞخ أٗ اىَشبسمخ ف ٚاىَؤتَشاد ٗإػذاد اىجس٘ث ٗاىتَتغ
ثبىَظٖش اىالئق ٗاىقذسح ػي ٚاىتخبعت0
ٝ -6شتشط إخبدٓ تبٍخ ىيغخ اإلّديٞضٝخ أٗ اىفشّغٞخ .
ٝ -7شتشط إخبدٓ تبٍخ ىيتؼبٍو ٍغ اىسبعت اٟىٝ( ٚفضو اىسبصو ػي ٚاىشخصخ اىذٗىٞخ ىقٞبدح اىسبعت اٟى)ٚ
 -8ص٘سح اىشقٌ اىقٍ٘ + ٚص٘سح شٖبدح اىَٞالد0
( على أٌ تكوٌ املستيدات املقدمة مكوىة مً عدد  8ملفات (أصل 7+صور) مع وضع صورة حديثة
مقاس  64على كل بياٌ حالة وظيفية داخل امللف) 0

