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 تقع هذه الوظيفة على قمه وظائف اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق وتكنولوجيا المعلوماات التاععاه
لرئيس الهيئة .
 تختص عتجميع وتسجيل وتبويب جميع البياناات الخاصاة عالهيئاة لوهاعها عناد اللاووم للمسااعده ىاى
اتخاااال القااارارات وكاااذا تراااوير وإدارة التربيقاااات والفااابكات والااادعم الفناااى ىيماااا يخاااص تكنولوجياااا
المعلومات 1
إجتياز البرامج التدريبيه المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح
قدرة متميوة على التوجيه والقيادة و التخريط ووهع السياسات واألهداف .
 المتقدمين من داخل الجهاز اإلداري للدولة  :قضاء مدة عينية قدرها سنتان على االقل ىي وظيفاة مانوظائف الدرجه االدنى مباشرة .
 المتقدمين من خارج الجهاز اإلداري للدولة :إستيفاء المدة الكلية الالزمة لفغل الوظيفة .لكــر  -أنثى
مؤهل عالى مناسب لنوع العمل
مقبول ىأعلى
7171/77/71
موعد غايته شهر
7
 يسحب نمولج الرلبات من إدارة شئون االىراد عاإلدارة العامة للموارد البفرية . تقدم الرلبات مستوىاه عإسم السيد اللواء عحري /رئيس الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية علىالنمولج المعد لذلك ويسلم عاليد لالمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية عاإلدارة العامة للموارد البفرية
عمقر الهيئة عاب جمرك (  – ) 7رأس التين  -االسكندرية ىى موعد غايته (شهر)
إعتداء من  7171/77/71وينتهي ىى 7171/7/72
 -7عيان الحالة معتمد مستوىى كاىة البيانات الوظيفية كالتالى -:
 المؤهل العلمى والمؤهالت االهاىية ( يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه) . تقارير او عيانات كفاية األداء عن السنوات الساعقة . الخبرة النوعية والومنية . الوظائف االشراىية التى شغلها المتقدم . الدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) . العالوات التفجيعية . خراعات الفكر والتقدير . الجواءات إن وجدت وأى عيانات أخرى يرى المتقدم اهاىتها .7ـ عيان عن أعرز إنجازات المتقدم وإسهاماته ىى مجال التخصص مدعماً عالمستندات المؤيدة لذلك.
 3ـ عيان المهارات والقدرة المتميوة على التروير واإلعتكار والقيادة وإتخال القرار.
 -4مقترح تروير اإلدارة .
 -1ساعقة العمل عالمنظمات الدولية أو اإلقليمية أو المفاركة ىى المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع
عالمظهر الالئق والقدرة على التخاطب.
 -2يفترط إجاده تامة للغة اإلنجليوية أو الفرنسية .
 -1يفترط إجاده تامة للتعامل مع الحاسب اآللى (يفضل الحاصل على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب
اآللى)
 -1صورة الرقم القومى  +صورة شهادة الميالد1
( على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد  1ملفات (أصل 2+صور) ماع وهاع صاورة حديثاة
مقاس  24على كل عيان حالة وظيفية داخل الملف) 1

