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إعالٌ رقه (  ) 5لسيُ 2018
طبقا الحكاو قاىوٌ رقه (  ) 81لسيُ  2016بصأٌ إصدار اخلدمة املدىية والئختُ التيفيذية
إســــــــــــه الوظيفــــــــــة

ِذ٠ش ػبَ االداسح اٌؼبِخ ٌشئٍِ ْٛى ٗ١اٌغفٓ ٚاٌؼّبٌٗ اٌجسشٗ٠

جَـــــــــــــــة العنــــــــــل

اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ ٌغالِخ اٌّالزخ اٌجسش٠خ

كـــــــــــــــود الوظيفـــــــة
ىـــــــــــــوع الوظيفــــــــة

إداسح ػٍ١ــب (دسخخ ِذ٠ش ػبَ)

إســـــــــــــه الــــــــوسارة

ٚصاسح إٌمً

الوصــف العـــاو للوظيفـــة

تمغ ٘زٖ اٌٛظ١فخ ػٍ ٝلّٗ ٚظبئف اإلداسح اٌؼبِخ ٌشئٍِ ْٛى١خ اٌغفٓ ٚاٌؼّبٌٗ اٌجسش٠خ ثبالداسح اٌّشوض٠خ ٌٍتفت١ش
اٌجسش ٜاٌتبثؼٗ ٌشئ١ظ لغبع عالِٗ اٌغفٓ 0
تختص عجمب الزىبَ اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 84غٕٗ  1949ثشأْ تغد ً١اٌغفٓ اٌتدبس٠خ ٚإثجبد اٌش٘ ْٛاٌجسش٠خ اٌت ٝتشد
ػٍٙ١ب ٚزمٛق اإلِت١بص ٚلتر اٌغدالد اٌشعّ١خ ثزٌه .

املَـــــارات االساسيـــــة

إخت١بص اٌجشاِح اٌتذس٠ج ٗ١اٌّؼتّذح عجمب ٌٍمٛأٚ ٓ١اٌٍٛائر

املَــــارات الفييــــــــــة

لذسح ِتّ١ضح ػٍ ٝاٌتٛخٚ ٗ١اٌم١بدح  ٚاٌتخغ١ظ ٚٚضغ اٌغ١بعبد ٚاأل٘ذاف0

سيـــــوات اخلــــــــــربة

 املتقدمني مً داخل اجلَاس اإلداري للدولة  :لضبء ِذح ث١ٕ١خ لذس٘ب عٓتبْ ػٍ ٝااللً فٚ ٟظ١فخ ِٓ ٚظبئفاٌذسخٗ االدِٔ ٝجبششح 0
 -املتقدمني مً خارج اجلَاس اإلداري للدولة :إعت١فبء اٌّذح اٌىٍ١خ اٌالصِخ ٌشغً اٌٛظ١فخ 0

اليــــــــــــوع

روــش  -أثٟ

املـــــــــؤٍل

اٌسصٛي ػٍ١ٌ ٝغبٔظ زمٛق ٚ( .فمب ٌّب ِ٘ٛ ٛخٛد ثجغبلخ ٚصف اٌٛظ١فخ)

التقــــديــــــز

مقبول فأعلى

الســـــــــــً
تاريــــخ بدايـــــــــة االعــــــالٌ

2018/4/20

تاريـــخ اىتَــاء التـــــقدو

2018/5/21

عدد االشخاص املطلوبني للوظيفة

1

بياىات االتصال والتقدو باجلَـــات

املستيــــــدات املطلوبــــــة

 ٠غست ّٔٛرج اٌغٍجبد ِٓ إداسح شئ ْٛاالفشاد ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ 0 تمذَ اٌغٍجبد ِغتٛفبٖ ثئعُ اٌغ١ذ اٌٍٛاء ثسش / ٞسئ١ظ اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ ٌغالِخ اٌّالزخ اٌجسش٠خ ػٍٝإٌّٛرج ا ٌّؼذ ٌزٌه ٠ٚغٍُ ثبٌ١ذ ٌالِبٔخ اٌفٕ١خ ٌٍدٕخ اٌٛظبئف اٌم١بد٠خ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ
ثّمش اٌ١ٙئخ ثبة خّشن (  – ) 1سأط اٌت - ٓ١االعىٕذس٠خ فِٛ ٝػذ غب٠تٗ ( شٙش )
إثتذاء ِٓ ٕ٠ٚ2018/4/22ت ٟٙف2018/5/21 ٝ
 - 1ث١بْ اٌسبٌخ ِؼتّذ ِغتٛف ٝوبفخ اٌج١بٔبد اٌٛظ١ف١خ وبٌتبٌ-: ٝ
 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٚ ٝاٌّؤ٘الد االضبف١خ ( ٠فضً اٌسبصً ػٍ ٝدسخخ اٌّبخغت١ش أ ٚاٌذوتٛساٖ) . تمبس٠ش ا ٚث١بٔبد وفب٠خ األداء ػٓ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ . اٌخجشح إٌٛػ١خ ٚاٌضِٕ١خ . اٌٛظبئف االششاف١خ اٌت ٝشغٍٙب اٌّتكدَ .اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ ( ِذتٙب ٛٔٚػٙب ِٚىبٔٙب ) . اٌؼالٚاد اٌتشد١ؼ١خ . خغبثبد اٌشىش ٚاٌتمذ٠ش . اٌدضاءاد إْ ٚخذد ٚأ ٜث١بٔبد أخش٠ ٜش ٜاٌّتمذَ اضبفتٙب . 2ـ ث١بْ ػٓ أثشص إٔدبصاد اٌّتمذَ ٚإعٙبِبتٗ فِ ٝدبي اٌتخصص ِذػّبً ثبٌّغتٕذاد اٌّؤ٠ذح ٌزٌه0
3ـ ث١بْ اٌّٙبساد ٚاٌمذسح اٌّتّ١ضح ػٍ ٝاٌتغ٠ٛش ٚاإلثتىبس ٚاٌم١بدح ٚإتخبر اٌمشاس0
ِ -4متشذ تغ٠ٛش اإلداسح .
 -5عبثمخ اٌؼًّ ثبٌّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ أ ٚاإللٍ١ّ١خ أ ٚاٌّشبسوخ ف ٝاٌّؤتّشاد ٚإػذاد اٌجسٛث ٚاٌتّتغ
ثبٌّظٙش اٌالئك ٚاٌمذسح ػٍ ٝاٌتخبعت0
٠ -6شتشط إخبدٖ تبِخ ٌٍغح اإلٔدٍ١ض٠خ أ ٚاٌفشٔغ١خ .
٠ -7شتشط إخبدٖ تبِخ ٌٍتؼبًِ ِغ اٌسبعت ا٠( ٌٝ٢فضً اٌسبصً ػٍ ٝاٌشخصخ اٌذ١ٌٚخ ٌم١بدح اٌسبعت ا)ٌٝ٢
 -8صٛسح اٌشلُ اٌم + ِٝٛصٛسح شٙبدح اٌّ١الد0
( 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

