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  عالن عن وظيفةنموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية لل 

 مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط االستراتيجي والسياسات

 للتخطيط االستراتيجي والسياساتمدير عام اإلدارة العامة  اسم الوظيفة

 ي قطاع النقل البحر  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

علععق قمععة وظععائف اإلدارة العامععة للتخطععيط االسععتراتيجي والسياسععات التا عععة تقعع   الوصف العام للوظيفة

، وتشعععاري وعععي وطععع  اليطعععة السعععنو ة لعععلدارة دارة االسعععتراتي يةل لععلدارة اكرية عععة لععع

 بما يتفق م  استراتي ية القطاع.

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 اجتياز ، ويذا ( والئحته التنفيذية.81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

البرامج التدر بية التي يحددها كل من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية 

هاز اكريةي للتنظيم واللجنة القومية إلدارة األزمات والكوارث باالتفاق م  الج

 واإلدارة

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

قضععام مععدة بيميععة مقععدارها عععام علععق األقععل وععي وظيفععة مععن اكسععتو  الععوظيف  األو   سنوات اليبرة

 علععععق األقععععل تتفععععق معععع  
ً
طبيعععععة )أ(، أو قضععععام مععععدة كليععععة مقععععدارها سععععبعة عشععععر عامععععا

 عمل الوظيفة

 أنثى /ذير النوع

 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير

 1 العدد اكطلوب للوظيفة 

علق  ي البحر رئيس قطاع النقل  /ي تقدم الطلبات باسم السيد اللوام بحر  بيانات اإلتصا  والتقديم

النموذج اكعد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية 

 ي بمقر قطاع النقل البحر للموارد البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" باإلدارة العامة 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  ،ب انب يوبري النوبار ة اككسشارع 

واكععععؤهالت األعلععععق  تقععععار ر او بيععععان ي موضععععحا بععععه ) التأهيععععل العل عععع بيععععان الحالععععة معتمععععد -1 اكستندات اكطلوبة

افية  –يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة  اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف اإلشععععر

الععدورات التدر بيعة ) معد ها ونوعهعا ومكا(هعا ( الععالوات الت عجيعية  –شغلها اكتقععدم  يالت

ن وجععععععدت وأي بيانععععععات أخعععععععععر  يععععععر  اكتقععععععدم إالجععععععةامات  –خطابععععععات الشععععععكر والتقععععععدير  –

  .طافتهاإ

 يالوحعععدة التعععع ين عععازات واإلسعععهامات وعععاإل  ، ويعععذا بيعععان يوضععع  بعععاكقترل التطعععو ري بيعععان  -2

 .ن وجدتإيعمل بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك 

عععار بيععععان اكهععععارات والقععععدرات الياصععععة بالقععععدرة علععععق الت ديععععد  -3  واتخععععاذوالقيععععادة  واالبتكع

القععرارات والحصععو  علععق مععؤهالت أعلععق و جععادة لغععات أجنبيععة واكعرفععة  علععوم الحاسععب 

اكعععععؤتمرات و ععععععداد  يوسعععععابقة العمعععععل باكنظمعععععات الدوليعععععة واإلقليميعععععة واكشعععععارية وععععع ياآللععععع

  .البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

   .صورة الرقم القوم -5

 صور  8كون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل + ت -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 إدارة التطو ر اكؤسس يمدير 

 إدارة التطو ر اكؤسس يمدير  اسم الوظيفة

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

التطو ر اكؤسس ي التا عة للدارة العامة للموارد  إدارة تق  علق قمة وظائف الوصف العام للوظيفة

البشعععر ة، وتخعععتي بتبسعععيط العمليعععات واإلجععععرامات بمعععا يضعععمن يفعععامة رفعععع  

 .اإلدام  والتميز اكؤسس ي والفردي

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ( والئحته التنفيذية. 81/2016اليدمة اكدنية ) ألحكام  قانون 

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

األدنععع  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفعععة معععن اكسعععتو   سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 ذير/ أنثى النوع
 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  تقدم بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

اككس ب انب يوبري شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  النوبار ة،

بيعععان الحالعععة معتمعععد موضعععحا بعععه ) التأهيعععل العل عععي واكعععؤهالت األعلعععق  تقعععار ر او  -1 اكستندات اكطلوبة

اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف  –بيععععان يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة 

افية الععععععدورات التدر بيععععة ) معععععد ها ونوعهععععا ومكا(هعععععا (  –التععععي شعععععغلها اكتقعععععدم  اإلشععععر

الجعععععةامات إن وجععععععدت وأي  –خطابعععععات الشعععععكر والتقعععععدير  –الععععععالوات الت عععععجيعية 

 بيانات أخعععر  ير  اكتقدم إطافتها (. 

اإلن ععازات واإلسععهامات وععي الوحعععدة  ، ويععذا بيعععان يوضعع  بععاكقترل التطععو ري بيععان  -2

 .بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدتالتي يعمل 

عععععار بيععععععان اكهععععععارات والقععععععدرات الياصععععععة بالقععععععدرة علععععععق الت ديععععععد  -3 والقيععععععادة  واالبتكع

القععععرارات والحصععععو  علععععق مععععؤهالت أعلععععق و جععععادة لغععععات أجنبيععععة واكعرفععععة  واتخععععاذ

  علععوم الحاسععب اآللععي وسععابقة العمععل باكنظمععات الدوليععة واإلقليميععة واكشععارية وععي

 اكؤتمرات و عداد البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب. 

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8تكون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل +  -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 إدارة وتنمية اكواهب -إدارةمدير 

 إدارة وتنمية اكواهبمدير  الوظيفةاسم 

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

تقعع  علععق قمععة وظععائف إدارة وتنميععة اكواهععب التا عععة لععلدارة العامععة للمععوارد  الوصف العام للوظيفة

باالسعععععتخدام االمطعععععل للطاقعععععات البشعععععر ة ويعععععذا التوز ععععع  البشعععععر ة، وتخعععععتي 

 البشر ة من خال  التدر ب التحو لي. األمطل للعناصر 

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ( والئحته التنفيذية. 81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

 ج ومتا عتهاقدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرام اكهارات الفنية

األدنععع  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفعععة معععن اكسعععتو   سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 ذير/ أنثى النوع
 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

تقدم الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

اككس ب انب يوبري شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  النوبار ة،

بيعععان الحالعععة معتمعععد موضعععحا بعععه ) التأهيعععل العل عععي واكعععؤهالت األعلعععق  تقعععار ر او  -1 اكستندات اكطلوبة

اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف  –بيععععان يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة 

افية التععععي شعععععغلها اكتقعععععدم  الععععععدورات التدر بيععععة ) معععععد ها ونوعهععععا ومكا(هعععععا (  –اإلشععععر

الجعععععةامات إن وجععععععدت وأي  –التقعععععدير خطابعععععات الشعععععكر و  –الععععععالوات الت عععععجيعية 

 بيانات أخعععر  ير  اكتقدم إطافتها (. 

اإلن ععازات واإلسععهامات وععي الوحعععدة  ، ويععذا بيعععان يوضعع  بععاكقترل التطععو ري بيععان  -2

 .التي يعمل بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدت

عععععار واالبتبيععععععان اكهععععععارات والقععععععدرات الياصععععععة بالقععععععدرة علععععععق الت ديععععععد  -3 والقيععععععادة  كع

القععععرارات والحصععععو  علععععق مععععؤهالت أعلععععق و جععععادة لغععععات أجنبيععععة واكعرفععععة  واتخععععاذ

 علععوم الحاسععب اآللععي وسععابقة العمععل باكنظمععات الدوليععة واإلقليميععة واكشععارية وععي 

 اكؤتمرات و عداد البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب. 

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8تكون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل +  -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 إدارة االستحقاقات واكةايامدير 

 إدارة االستحقاقات واكةايامدير  اسم الوظيفة

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

تقععع  علعععق قمعععة وظعععائف إدارة االسعععتحقاقات واكةايعععا التا ععععة لعععلدارة العامعععة  الوصف العام للوظيفة

للمععوارد البشععر ة، وتخععتي بضععمان تسععو ة األجععور  واكةايععا والعععالوات لكافععة 

 العاملين بما يضمن تحسين األدام

 التدر بية التي يحددها الجهاز اكر البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
يةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ( والئحته التنفيذية. 81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

األدنععع  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفعععة معععن اكسعععتو   سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 ذير/ أنثى النوع
 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

تقدم الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

اككس ب انب يوبري شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – مصر عمارة تحيا  النوبار ة،

بيعععان الحالعععة معتمعععد موضعععحا بعععه ) التأهيعععل العل عععي واكعععؤهالت األعلعععق  تقعععار ر او  -1 اكستندات اكطلوبة

اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف  –بيععععان يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة 

افية التععععي شعععععغلها اكتقعععععدم   الععععععدورات التدر بيععععة ) معععععد ها ونوعهععععا ومكا(هعععععا ( –اإلشععععر

الجعععععةامات إن وجععععععدت وأي  –خطابعععععات الشعععععكر والتقعععععدير  –الععععععالوات الت عععععجيعية 

 بيانات أخعععر  ير  اكتقدم إطافتها (. 

اإلن ععازات واإلسععهامات وععي الوحعععدة  ، ويععذا بيعععان يوضعع  بععاكقترل التطععو ري بيععان  -2

 .التي يعمل بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدت

عععععار والقيععععععادة  -3 بيععععععان اكهععععععارات والقععععععدرات الياصععععععة بالقععععععدرة علععععععق الت ديععععععد واإلبتكع

القععععرارات والحصععععو  علععععق مععععؤهالت أعلععععق و جععععادة لغععععات أجنبيععععة واكعرفععععة  واتخععععاذ

 علععوم الحاسععب اآللععي وسععابقة العمععل باكنظمععات الدوليععة واإلقليميععة واكشععارية وععي 

 الئق والقدرة علق التخاطب. اكؤتمرات و عداد البحوث والتمت  باكظهر ال

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8تكون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل +  -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 إدارة البمية األساسية وتأمين اكعلوماتمدير 

 األساسية وتأمين اكعلوماتإدارة البمية مدير  اسم الوظيفة

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

التا ععععععة  إدارة البميعععععة األساسعععععية وتعععععأمين اكعلومعععععاتتقععععع  علعععععق قمعععععة وظعععععائف  الوصف العام للوظيفة

لعععلدارة العامعععة لعععنظم اكعلومعععات والتحعععو  الرق عععي، وتخعععتي بضعععمان تعععوفير 

مسععتلةمات البميععة األساسععية للمعلومععات واألمععن السععيبران  للمعلومععات بمععا 

 يضمن تحقيق النتائج اكستهدفة منها.

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ( والئحته التنفيذية. 81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

األدنععع  ة معععن اكسعععتو  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفععع سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 ذير/ أنثى النوع
 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

تقدم الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

بري اككس ب انب يو شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  النوبار ة،

بيعععان الحالعععة معتمعععد موضعععحا بعععه ) التأهيعععل العل عععي واكعععؤهالت األعلعععق  تقعععار ر او  -1 اكستندات اكطلوبة

اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف  –بيععععان يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة 

افية الععععععدورات التدر بيععععة ) معععععد ها ونوعهععععا ومكا(هعععععا (  –التععععي شعععععغلها اكتقعععععدم  اإلشععععر

الجعععععةامات إن وجععععععدت وأي  –خطابعععععات الشعععععكر والتقعععععدير  –الععععععالوات الت عععععجيعية 

 بيانات أخعععر  ير  اكتقدم إطافتها (. 

اإلن ععازات واإلسععهامات وععي الوحعععدة  ، ويععذا بيعععان يوضعع  بععاكقترل التطععو ري بيععان  -2

 .بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدتالتي يعمل 

عععععار بيععععععان اكهععععععارات والقععععععدرات الياصععععععة بالقععععععدرة علععععععق الت ديععععععد  -3 والقيععععععادة  واالبتكع

القععععرارات والحصععععو  علععععق مععععؤهالت أعلععععق و جععععادة لغععععات أجنبيععععة واكعرفععععة  واتخععععاذ

  علععوم الحاسععب اآللععي وسععابقة العمععل باكنظمععات الدوليععة واإلقليميععة واكشععارية وععي

 اكؤتمرات و عداد البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب. 

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8تكون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل +  -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 الفنيإدارة النظم والتطبيقات والدعم مدير 

 النظم والتطبيقات والدعم الفنيإدارة مدير  اسم الوظيفة

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 وزارة النقل اسم الوزارة

النظم والتطبيقات والدعم الفني التا عة للدارة إدارة تق  علق قمة وظائف  الوصف العام للوظيفة

بضعععمان وجعععود أنظمعععة العامعععة لعععنظم اكعلومعععات والتحعععو  الرق عععي، وتخعععتي 

بمعععععا يضعععععمن وبعععععرامج وتطبيقعععععات وقواععععععد بيانعععععات داعمعععععة ألنشعععععطة القطعععععاع 

 تحقيق النتائج اكستهدفة منها.

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ة. ( والئحته التنفيذي81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

األدنععع  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفعععة معععن اكسعععتو   سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 أنثى ذير/ النوع
 مؤهل عا  مناسب اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  تقدم بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

اككس ب انب يوبري شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  النوبار ة،

بيعععان الحالعععة معتمعععد موضعععحا بعععه ) التأهيعععل العل عععي واكعععؤهالت األعلعععق  تقعععار ر او  -1 اكستندات اكطلوبة

اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف  –بيععععان يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة 

افية الععععععدورات التدر بيععععة ) معععععد ها ونوعهععععا ومكا(هعععععا (  –التععععي شعععععغلها اكتقعععععدم  اإلشععععر

الجعععععةامات إن وجععععععدت وأي  –خطابعععععات الشعععععكر والتقعععععدير  –الععععععالوات الت عععععجيعية 

 بيانات أخعععر  ير  اكتقدم إطافتها (. 

اإلن ععازات واإلسععهامات وععي الوحعععدة  ، ويععذا بيعععان يوضعع  بععاكقترل التطععو ري بيععان  -2

 .بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدتالتي يعمل 

عععععار بيععععععان اكهععععععارات والقععععععدرات الياصععععععة بالقععععععدرة علععععععق الت ديععععععد  -3 والقيععععععادة  واالبتكع

القععععرارات والحصععععو  علععععق مععععؤهالت أعلععععق و جععععادة لغععععات أجنبيععععة واكعرفععععة  و تخععععاذ

 علععوم الحاسععب اآللععي وسععابقة العمععل باكنظمععات الدوليععة واإلقليميععة واكشععارية وععي 

 اكؤتمرات و عداد البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب. 

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8كون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل + ت -6
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  نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية للعالن عن وظيفة

 إدارة اإلحصام والتقار ر والمشر اإللكترون  مدير 

 اإلحصام والتقار ر والمشر اإللكترون إدارة مدير  اسم الوظيفة

 قطاع النقل البحري  جهة العمل 

 النقل وزارة اسم الوزارة

التا ععععة اإلحصعععام والتقعععار ر والمشعععر اإللكترونععع  إدارة تقععع  علعععق قمعععة وظعععائف  الوصف العام للوظيفة

لعععلدارة العامعععة لعععنظم اكعلومعععات والتحعععو  الرق عععي، وتخعععتي بضعععمان وجعععود 

 للمنظومععة اإللكترونيععة تسععاعد متخععذي القععرار 
ً
تقععار ر فنيععة و حصععائية وفقععا

 يضمن تحقيق النتائج اكستهدفة منها. بما بالقطاع 

 البرامج  اجتياز  اكهارات األساسية 
ً
التدر بية التي يحددها الجهاز اكريةي للتنظيم واإلدارة وفقا

 ( والئحته التنفيذية. 81/2016ألحكام  قانون اليدمة اكدنية )

 قدرة يبيرة علق القيادة والتوجيه ووط  اليطط والبرامج ومتا عتها اكهارات الفنية

األدنععع  قضعععام معععدة بيميعععة مقعععدارها ععععام علعععق األقعععل وعععي وظيفعععة معععن اكسعععتو   سنوات اليبرة

 علععق األقععل تتفععق معع   سععتةأو قضععام مععدة كليععة مقععدارها  مباشععرة، 
ً
عشععر عامععا

 طبيعة عمل الوظيفة

 ذير/ أنثى النوع
   مناسبمؤهل عا اكؤهل

 مقبو  فأعلق التقدير
 1 العدد اكطلوب للوظيفة

الطلبات باسم السيد اللوام بحري/ رئيس قطاع النقل البحري علق النموذج اكعد  تقدم بيانات اإلتصا  والتقديم

للموارد لذلك وتسلم باليد لألمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية باإلدارة العامة 

اككس ب انب يوبري شارع  بمقر قطاع النقل البحري البشر ة "أ. التطو ر اكؤسس ي" 

 إسكندر ة – عمارة تحيا مصر  النوبار ة،

بيععععان الحالععععة معتمععععد موضععععحا بععععه ) التأهيععععل العل ععععي واكععععؤهالت األعلععععق  تقععععار ر او بيععععان  -1 اكستندات اكطلوبة

افية –يفايععععة األدام عععععن السععععنوات السععععابقة   اليبععععرة النوعيععععة والةمنيععععة للوظععععائف اإلشععععر

الععدورات التدر بيعة ) معد ها ونوعهعا ومكا(هعا ( الععالوات الت عجيعية  –التي شغلها اكتقععدم 

الجععععععةامات إن وجععععععدت وأي بيانععععععات أخعععععععععر  يععععععر  اكتقععععععدم  –خطابععععععات الشععععععكر والتقععععععدير  –

 إطافتها 

اإلن عععازات واإلسعععهامات وعععي الوحعععدة التععععي  ، ويعععذا بيعععان يوضععع  بعععاكقترل التطعععو ري بيعععان  -2

 .يعمل بها مدعما باكستندات اكؤ دة لذلك إن وجدت

عععار بيععععان اكهععععارات والقععععدرات الياصععععة بالقععععدرة علععععق الت ديععععد  -3  واتخععععاذوالقيععععادة  واالبتكع

القععرارات والحصععو  علععق مععؤهالت أعلععق و جععادة لغععات أجنبيععة واكعرفععة  علععوم الحاسععب 

باكنظمعععععات الدوليعععععة واإلقليميعععععة واكشعععععارية وعععععي اكعععععؤتمرات و ععععععداد  اآللعععععي وسعععععابقة العمعععععل

 البحوث والتمت  باكظهر الالئق والقدرة علق التخاطب. 

  6×4صور شيصية  9عدد  -4

 صورة الرقم القوم .  -5

 صور  8تكون جمي  اكستندات اكقدمة من أصل +  -6
 


