البيانات المطلوبه لشغل وظيفة مدير عام
اسم الوظيفه

مدير عام اإلداره العامه للشئون الماليه

جهة العمل

معهد بحوث األلكترونيات.

المستوى الوظيفى
اسم الوزاره
الوصف العام للوظيفه

مدير عام بالمستوى الوظيفى (مدير عام)

وزارة الدوله لشئون للبحث العلمى .

تقع هذه الوظيفه على رأس اإلداره العامه للشئون الماليه التابعه لإلداره المركزيه لشئون األمانه العامه.

تختص هذه الوظيفه باإلشراف والتوجيه ومتابعة نشاط تقسيات اإلداره العامه التىى تقىوم بمعمىال الحسىابات والميزانيىه والمشىتريات

والمخازن والخزينه .
المهارات األساسيه

تحديد اإلحتياجات الماليه للمعهد ورسم الموقف المالى إليرادات ومصروفات المعهد .
تحديد النظام الواجب اتباعه فى اإليرادات.

اإلشراف على تسجيل وفحص حسابات المعهد وأعمال حسابات المخازن واإلدارات الماليه األخرى.
اإلشراف على التقارير الماليه واإلحصائيه وكذلك تقارير التكاليف.

اإلشراف على اعداد الحسابات الختاميه.

اإلشراف على تسهيل مهمة مراقبى الحسابات وامدادهم بكافة البيانات واإليضاحات.

وضع خطط التفتيش على المخازن واعمال الجرد الدورى والفجائى للتمكد من سالمة القيود الدفتريه بالمخازن.

اإلشراف على تطبيق اللوائح الماليه المطبقه بالمعهد.

المهارات الفنيه

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفه ما يمتى  - :أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف وأن

يرفق بطلبه عدد ( )7نسخ مىن المسىتندات الدالىه علىى مسىتوى المهىارات والقىدرات الالزمىه لشىغل الوظيفىه وانجازاتىه السىابقه وان
يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحده أو أحد انشطتها الرئيسيه لتحسين ادائها وتطوير األنظمه التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاتىه بمىا

يحقق رضا المواطنين ويراعى فى المقترح التطويرى ان يتضمن اهدافا محدده زمنيا وقابله للقياس والتطبيق ومشتمله على وسىائل

التحقيق فى حدود اإلمكانيات الماليه والبشريه المتاحه

سنوات الخبره

قضاء مدة بينيه قدرها عام على األقل فى وظيفة من المستوى األدنى أولى (أ) او قضاء مدة كليه مقدارها سىبعة

عشر عاما على األقل متفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظيفه من غير العاملين بالحكومه أو

القطاع العام وذلك فى ضوء القانون رقم  18لسنة  6182والئحتىه التنفيذيىه وقىرار الجهىاز المركىزى للتنظىيم واإلدارة

رقم  53لسنة 6182
النوع

ذكر او انثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

-

العمر

-

تاريخ بداية اإلعالن

 4فبراير6168

تاريخ انتهاء التقدم

 3مارس 6168

عدد األشخاص المطلوبين للوظيفه

واحد

بيانات االتصال والتقدم بالجهات

الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليىد علىى النمىوذل المعىد لىدى األمانىه الفنيىه للجنىة الوظىائف القياديىه واإلدارة اإلشىرافية
برسم السيد األستاذ الدكتور /رئيس المعهد لمدة شهر من تاريخ النشر على العنوان التالى :معهد بحوث االلكترونيىات – شىارع

البحث العلمى متفرع من جوزيف تيتو – النزهه الجديده  -القاهره هذا ولن يلتفى للىى الطلبىات التىد تقىدم قبىل أو بعىد الميعىاد أو
التى ترد بالبريد أو الغير مستوفاة للشروط والمواصفات المطلوبه ويرجىع الىى لوحىة اإلعالنىات بالمعهىد وبوابىة الوظىائف الحكوميىه

بالجهاز المركزى للتنظيم واإلداره  ejobs@caoa.gov.egأو الموقع األلكترونى للمعهد للتوضيح تفصيالا

http:-//www.eri.sci.eg

المستندات

المطلوبه

وفق ا ألحكام القانون 6182/18



بإصدار قانون الخدمه المدنيه

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللى واللغات األجنبية وغيرها – ما يفيد األشتراك فىى المىؤتمرات

والئحته التنفيذيه الصادره بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم
6187/8682

بيان الحالة الوظيفية للمتقدم موضحا بها التمهيل العلمىى معتمىد – المىؤهالت األعلىى – تقىارير كفايىة األداء عىن خىر
ثىىالث سىىنوات سىىابقة – الخب ىرة النوعيىىة والزمنيىىة – الوظىىائف اإلش ىرافية والقياديىىة التىىى شىىغلها المتقىىدم – الشىىهادات
وإعداد البحوث والدراسات سابقة العمل فى مهام مماثله او متقاربه لن وجدت




بيان يفيد عما لذا تم توقيع جزاءات من عدمه حتى وإن تم محوها.

عدد  7صور شمسيه مقاس  2x4حديثه

رئيس المعهد

* عدد  7نسخ من األوراق المقدمه محفوظه داخل ملفات

أ.د.هشام الديب

البيانات المطلوبه من الجهه لإلعالن عن وظيفة

اسم الوظيفه

مدير عام اإلدارة العامه للشئون العمليه والتعاون الدولى

جهة العمل

معهد بحوث األلكترونيات.

المستوى الوظيفى
اسم الوزاره
الوصف العام للوظيفه

مدير عام بالمستوى الوظيفى (مدير عام)
و ازرة التعليم العالى والبحث العلمى.
** تقىىع هىىذه الوظيفىىه علىىى رأس اإلدارة العامىىه للشىىئون العلميىىه والتعىىاون الىىدولى التابعىىه لنائىىب رئىىيس المعهىىد للتطىىوير

التكنولوجى والشئون العلميه والدوليه.

** تختص هذه الوظيفه بإعداد الموازنىات الخاصىه بالتعىاون الىدولى وباإلشىراف علىى تنفيىذ ومباشىرة اعمىال االمانىه العامىه

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

المهارات األساسيه

رسم السياسات والخطط العامه واألهداف الرئيسيه لإلدارات التابعه.

وضع خطة ومتابعة أعمال اإليفاد وموقف الموفدين فى أجازات دراسيه وبعثات للخارل.

وضع خطة ومتابعة اعمال المؤتمرات والمهام العلميه والعالقات الثقافيه للساده أعضاء هيئة البحوث.

التنسيق مع و ازرة البحىث العمىى واكاديميىة البحىث العلمىى وو ازرة الخارجىه فيمىا يخىص خطىط البعثىات والمىؤتمرات والعالقىات

الثقافيه.

وضع استراتيجيه لبروتوكوالت التعاون واإلتفاقيات الدوليه ومتابعة تنفيذ هذه البروتوكوالت.

اإلشراف على المتابعه الماليه لشئون اإليفاد.

المهارات الفنيه

يشىترط فىيمن يتقىدم لشىىغل هىذه الوظيفىه مىىا يىمتى  - :أن يكىون مسىتوفيا لشىىروط شىغل الوظيفىة المعلىىن عنهىا طبقىا لبطاقىىة

الوصىىف وأن يرفىىق بطلبىىه عىىدد ( )7نسىىخ مىىن المسىىتندات الدالىىه علىىى مسىىتوى المهىىارات والقىىدرات الالزمىىه لشىىغل الوظيفىىه
وانجازاتىه السىابقه وان يقىدم مقترحىا وافيىا لتطىوير الوحىده أو أحىىد انشىطتها الرئيسىيه لتحسىين ادائهىا وتطىوير األنظمىه التىىى

تحكم العمل وتبسيط اجراءاته بما يحقق رضا المواطنين ويراعى فى المقترح التطويرى ان يتضمن اهدافا محدده زمنيىا وقابلىه
للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكانيات الماليه والبشريه المتاحه

سنوات الخبره

قضاء مدة بينيه قدرها عام على األقل فى وظيفة من المستوى األدنى أولى (أ) او قضاء مدة كليه مقىدارها سىبعة عشىر
عاما على األقل متفق مع طبيعة عمل الوظيفىة بالنسىبة للمتقىدمين لشىغل الوظيفىه مىن غيىر العىاملين بالحكومىه أو القطىاع

العام وذلك فى ضوء القانون رقم  18لسنة  6182والئحته التنفيذيه وقرار الجهىاز المركىزى للتنظىيم واإلدارة رقىم  53لسىنة
6182

النوع

ذكر او انثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

-

العمر

-

تاريخ بداية اإلعالن

 4فبراير6168

تاريخ انتهاء التقدم

 3مارس 6168

عدد األشخاص المطلوبين للوظيفه

واحد

بيانات االتصال والتقدم بالجهات

الطلبىىات والمسىىتندات سىىالفة الىىذكر وتسىىلم باليىىد علىىى النمىىوذل المعىىد لىىدى األمانىىه الفنيىىه للجنىىة الوظىىائف القياديىىه واإلدارة

اإلشرافية برسم السىيد األسىتاذ الىدكتور /رئىيس المعهىد لمىدة شىهر مىن تىاريخ النشىر علىى العنىوان التىالى :معهىد بحىوث

االلكترونيات – شارع البحث العلمى متفرع من جوزيف تيتو – النزهه الجديده  -القاهره هذا ولىن يلتفى للىى الطلبىات التىد
تقدم قبل أو بعد الميعاد أو التى ترد بالبريىد أو الغيىر مسىتوفاة للشىروط والمواصىفات المطلوبىه ويرجىع الىى لوحىة اإلعالنىات

بالمعهد وبوابىة الوظىائف الحكوميىه بالجهىاز المركىزى للتنظىيم واإلداره  ejobs@caoa.gov.egأو الموقىع األلكترونىى
للمعهد للتوضيح تفصيالا

http:-//www.eri.sci.eg

المستندات

المطلوبه



وفقىىىىا ألحكىىىىام القىىىىانون 6182/18
بإصىىىىىدار قىىىىىانون الخدمىىىىىه المدنيىىىىىه

الشىىهادات والىىدورات التدريبيىىة الحاصىىل عليهىىا فىىى مجىىال الحاسىىب اآللىىى واللغىىات األجنبيىىة وغيرهىىا – مىىا يفيىىد

والئحتىىىىه التنفيذيىىىىه الصىىىىادره بقىىىىرار

رئىىىىىىىىيس مجلىىىىىىىىس الىىىىىىىىوزراء رقىىىىىىىىم

6187/8682

بيان الحالة الوظيفية للمتقدم موضحا بها التمهيل العلمى معتمد – المىؤهالت األعلىى – تقىارير كفايىة األداء عىن
خىىر ثىىالث سىىنوات سىىابقة – الخب ىرة النوعيىىة والزمنيىىة – الوظىىائف اإلش ىرافية والقياديىىة التىىى شىىغلها المتقىىدم –
األشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات سابقة العمل فى مهام مماثله او متقاربه لن وجدت




بيان يفيد عما لذا تم توقيع جزاءات من عدمه حتى وإن تم محوها1

عدد  7صور شمسيه مقاس  2x4حديثه

رئيس المعهد /

* عدد  7نسخ من األوراق المقدمه محفوظه داخل ملفات

أ.د.هشام الديب

البيانات المطلوبه من الجهه لإلعالن عن وظيفة

اسم الوظيفه

مدير عام اإلدارة العامه لشئون مكتب رئيس المعهد

جهة العمل

معهد بحوث األلكترونيات.

المستوى الوظيفى
اسم الوزاره

مدير عام بالمستوى الوظيفى (مدير عام)

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

الوصف العام للوظيفه




تقع هذه الوظيفه على رأس اإلدارة العامه لشئون مكتب رئيس المعهد.

تخىىتص هىىذه الوظيفىىة بإلشىراف والتوجيىىه ومتابعىىة انشىىطة التقسىىيمات التابعىىه لىىه فىىى ضىىوء الهيكىىل

التنظيمى

المهارات األساسيه

وضع األسس والقواعد التى تحقق التنسيق والتكامل بين مكتب رئيس المعهد والتقسيمات التنظيميه من جهه اخرى.
اإلشراف على توفير البيانات الالزمه لرئيس المعهد من مركز المعلومات والتحول الرقمى واإلدارات المختلفه.
اإلشتراك فى تنظيم وإعداد المؤتمرات والندوات وورش العمل.

الرد على المكاتبات التى تخص رئيس المعهد.

المساهمه فى اإلعداد إلجتماعات مجلس اإلداره.

عرض تقارير متابعة األداء واإلحصائيات المختلفه على رئيس المعهد.

المهارات الفنيه

يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفه ما يمتى  - :أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلىن عنهىا طبقىا لبطاقىة الوصىف وأن

يرفق بطلبه عدد ( )7نسخ من المستندات الداله على مستوى المهارات والقدرات الالزمه لشغل الوظيفىه وانجازاتىه السىابقه وان يقىدم

مقترحا وافيا لتطوير الوحده أو أحد انشطتها الرئيسيه لتحسين ادائها وتطوير األنظمه التى تحكم العمل وتبسىيط اجراءاتىه بمىا يحقىق

رضا المواطنين ويراعى فى المقترح التطويرى ان يتضمن اهدافا محدده زمنيا وقابله للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيىق
فى حدود اإلمكانيات الماليه والبشريه المتاحه

سنوات الخبره

قضاء مدة بينيه قدرها عام على األقل فى وظيفة من المستوى األدنى أولى (أ) او قضاء مدة كليه مقىدارها سىبعة عشىر عامىا
على األقل متفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظيفه من غيىر العىاملين بالحكومىه أو القطىاع العىام وذلىك فىى

ضوء القانون رقم  18لسنة  6182والئحته التنفيذيه وقرار الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة رقم  53لسنة 6182

النوع

ذكر او انثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

-

العمر

-

تاريخ بداية اإلعالن

 4فبراير6168

تاريخ انتهاء التقدم

 3مارس 6168

عدد األشخاص المطلوبين
للوظيفه

بيانىىىىىىىىات االتصىىىىىىىىال والتقىىىىىىىىدم

بالجهات

واحد
الطلبىات والمسىتندات سىالفة الىىذكر وتسىلم باليىد علىىى النمىوذل المعىد لىىدى األمانىه الفنيىه للجنىىة الوظىائف القياديىه واإلدارة اإلش ىرافية

برسم السيد األستاذ الدكتور /رئيس المعهد لمدة شهر من تاريخ النشر علىى العنىوان التىالى :معهىد بحىوث االلكترونيىات – شىارع

البحث العلمى متفرع من جوزيف تيتو – النزهىه الجديىده  -القىاهره هىذا ولىن يلتفى للىى الطلبىات التىد تقىدم قبىل أو بعىد الميعىاد أو
التى ترد بالبريد أو الغيىر مسىتوفاة للشىروط والمواصىفات المطلوبىه ويرجىع الىى لوحىة اإلعالنىات بالمعهىد وبوابىة الوظىائف الحكوميىه

بالجهاز المركزى للتنظيم واإلداره  ejobs@caoa.gov.egأو الموقع األلكترونى للمعهد للتوضيح تفصيالا
http:-//www.eri.sci.eg

المستندات

المطلوبه



وفقا ألحكام القىانون 6182/18
بإصىىىدار قىىىانون الخدمىىىه المدنيىىىه
والئحتىىه التنفيذيىىه الصىىادره بقىىرار
رئىىىىىىيس مجلىىىىىىس الىىىىىىوزراء رقىىىىىىم

6187/8682

بيان الحالة الوظيفيىة للمتقىدم موضىحا بهىا التمهيىل العلمىى معتمىد – المىؤهالت األعلىى – تقىارير كفايىة األداء عىن خىر
ثالث سنوات سابقة – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف اإلشرافية والقيادية التى شغلها المتقىدم – الشىهادات والىدو ارت
التدريبية الحاصل عليها فىى مجىال الحاسىب اآللىى واللغىات األجنبيىة وغيرهىا – مىا يفيىد األشىتراك فىى المىؤتمرات وإعىداد

البحوث والدراسات سابقة العمل فى مهام مماثله او متقاربه لن وجدت



بيان يفيد عما لذا تم توقيع جزاءات من عدمه حتى وإن تم محوها.

عدد  7صور شمسيه مقاس  2x4حديثه

* عدد  7نسخ من األوراق المقدمه محفوظه داخل ملفات

رئيس المعهد

أ.د .هشام الديب

