
 المطلوبه لشغل وظيفة مدير عام البيانات -بوابة الوظائف الحكوميه نموذج 

 مدير عام اإلدارة العامه للشئون العمليه والتعاون الدولى اسم الوظيفه

 معهد بحوث األلكترونيات. جهة العمل

 مدير عام بالمستوى الوظيفى )مدير عام( المستوى الوظيفى

 العالى والبحث العلمى.وزارة التعليم  اسم الوزاره

** تقععه هععله الوظيفععه علععى رة  اإلدارة العامععه للشععئون العلميععه والتعععاون الععدولى التابعععه لطائعع  رئععي  المعهععد للتطععوير  الوصف العام للوظيفه

 التكطولوجى والشئون العلميه والدوليه.

علعى تطفيعل ومبارعرة اعمعام اهمانعه العامعه  ** تختص هله الوظيفه بإعداد الموازنات الخاصه بالتعاون العدولى وباإلرعرا 

 للجان اإليفاد والمشروعات والشئون العلميه ومتابعة الموفدين وتلقى التقارير والتوصيات من الساده ةعضاء هيئة البحوث.

 رسم السياسات والخطط العامه واألهدا  الرئيسيه لإلدارات التابعه. المهارات األساسيه

 اإليفاد وموقف الموفدين فى ةجازات دراسيه وبعثات للخارج.وضه خطة ومتابعة ةعمام 

 وضه خطة ومتابعة اعمام المؤتمرات والمهام العلميه والعالقات الثقافيه للساده ةعضاء هيئة البحوث.

 التطسيق مه وزارة البحث العمى واكاديمية البحث العلمى ووزارة الخارجه فيما يخص خطط البعثات والمعؤتمرات والعالقعات

 الثقافيه.

 وضه استراتيجيه لبروتوكوهت التعاون واإلتفاقيات الدوليه ومتابعة تطفيل هله البروتوكوهت.

 اإلررا  على المتابعه الماليه لشئون اإليفاد.

لبطاقة الوصف ةن يكون مستوفيا لشروط رغل الوظيفة المعلن عطها طبقا  -يشترط فيمن يتقدم لشغل هله الوظيفه ما يأتى : المهارات الفطيه

( نسخ من المسعتطدات الدالعه علعى مسعتوى المهعارات والقعدرات الالزمعه لشعغل الوظيفعه وانجازاتعه 7وةن يرفق بطلبه عدد )

السابقه وان يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحده ةو ةحد انشطتها الرئيسيه لتحسعين ادائهعا وتطعوير األن معه التعى تحكعم العمعل 

رضا المواططين ويراعى فى المقترح التطويرى ان يتضمن اهعدافا محعدده زمطيعا وقابلعه للقيعا   وتبسيط اجراءاته بما يحقق

 والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكانيات الماليه والبشريه المتاحه

قضاء معدة كليعه مقعدارها سعبعة عشعر )ة( او  اهومقضاء مدة  بيطيه قدرها عام على األقل  فى وظيفة  من المستوى األدنى   سطوات الخبره

عاما على األقل متفق مه طبيعة عمل الوظيفة بالطسبة للمتقدمين لشغل الوظيفه من غير العاملين بالحكومه ةو القطاع الععام 

لسعطة  53وهئحتعه التطفيليعه وقعرار الجهعاز المركعتى للتط عيم واإلدارة رقعم  6182لسعطة  18وذلك فى ضعوء القعانون رقعم 

6182  

 ذكر او انثى الطوع

 مؤهل عام مطاس  المؤهل

 - التقدير

 - العمر

 82/1/6168 تاريخ بداية اإلعالن

 83/2/6168 تاريخ انتهاء التقدم

 واحد عدد األرخاص المطلوبين للوظيفه

األمانععه الفطيععه للجطععة الوظععائف القياديععه واإلدارة الطلبععات والمسععتطدات سععالفة الععلكر وتسععلم باليععد علععى الطمععوذج المعععد لععدى  بيانات اهتصام والتقدم بالجهات

معهعد بحعوث    اإلررافية  برسم السعيد األسعتاذ العدكتور/ رئعي  المعهعد لمعدة رعهر معن تعاريخ الطشعر  علعى العطعوان التعالى:

لبعات التع  القاهره هعلا ولعن يلتفعل  لعى الط -الطتهه الجديده  –رارع البحث العلمى متفرع من جوزيف تيتو  –اهلكترونيات 

ويرجعه العى لوحعة اإلعالنعات  تقدم قبل ةو بعد الميعاد ةو التى ترد بالبريد ةو الغير مسعتوفاة للشعروط والمواصعفات المطلوبعه

ةو الموقعه األلكترونعى  ejobs@caoa.gov.egوبوابة الوظائف الحكوميه بالجهاز المركتى للتط يم واإلداره  بالمعهد

 http:-//www.eri.sci.egللمعهد للتوضيح تفصيالا 

 المطلوبهالمستطدات 

ا ألحكععععام القععععانون   18/6182وفقععععا

بإصععععدار قععععانون الخدمععععه المدنيععععه 

وهئحتعععه التطفيليعععه الصعععادره بقعععرار 

رئععععععي  مجلعععععع  الععععععوزراء رقععععععم 

8682/6187 

  ا بها التأهيعل العلمعى معتمعد تقعارير كفايعة األداء ععن  –المعؤهالت األعلعى  –بيان الحالة الوظيفية للمتقدم موضحا

 –الوظععائف اإلرععرافية والقياديععة التععى رععغلها المتقععدم  –الخبععرة الطوعيععة والتمطيععة  –آخععر ثععالث سععطوات سععابقة 

مععا يفيععد  –الشععهادات والععدورات التدريبيععة الحاصععل عليهععا فععى مجععام الحاسعع  ابلععى واللغععات األجطبيععة وغيرهععا  

 الدراسات سابقة العمل فى مهام مماثله او متقاربه  ن وجدت األرتراك فى المؤتمرات و عداد البحوث و

  1بيان يفيد عما  ذا تم توقيه جتاءات من عدمه حتى و ن تم محوها 

  4صور رمسيه مقا   7عددx2  نسخ من األوراق المقدمه محفوظه داخل ملفات 7حديثه           * عدد 

 عبدالقادرريرين محمد ة.د.  قائم بأعمل رئي  المعهد /


