لجنة القيادات – األمانه الفنيه

إعالن رقم  1لسنة 1019
يعلن معهد بحوث االلكترونيات عن حاجته لشغل وظيفة مدير عام اإلدارة العامه للشئون العلميه والتعاون الدولى بالمستوى الوظيفى مدير عام بالدرجه الماليه مدير عام

(جدول رقم  1للوظائف التخصصيه) وفقا للقانون  1012/11بإصدار قانون الخدمه المدنيه والئحته التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012/1112
المستوى

الدرجه

الموقع التنظيمى

الوظيفى

المالية

للوظيفة

مدير عام اإلدارة مدير عام
العامه للشئون

العلميه والتعاون
الدولى

وصف الوظيفه من واقع بطاقة
الوصف

علعععى تنفيعععذ ومباشعععرة اعمعععال االمانعععه

ن
العلميععععععععه والتعععععععععاو العامععععه للجععععان اإليفععععاد والمشععععروعات
الععدولى التابعععه لنائ ع
والشعععئون العلميعععه ومتابععععة الموفعععدين
رئيس المعهد للتطوير وتلقى التقارير والتوصيات معن السعاده
التكنولععوجى والشعععئون
العلميه والدوليه.

عضاء هيئة البحوث.

المؤهل

الدراسى

تقععععع هععععذه الوظيفععععه تختص هذه الوظيفه بإعداد الموازنعات
علععععععععععععععععى رس اإلدارة الخاصععه بالتعععاون الععدولى وباإلش ع ار
العامعععععععععععه للشعععععععععععئون

شروط شغل الوظيفة

مؤهعععععععععععععل
ععععععععععععععالى
مناس

الخبرة النوعية والزمنية

قضعاء معدة قعدرها سعنتان علعى األقعل فععى  الحصععول علععى مؤهععل علععى مناس ع

وظيفعععه معععن الدرجعععه األدنعععى مباشعععرة و لطبيعه العمل.

قضععاء مععدة ليععة فععى مجععال العمععل التقععل  القدرة على القيادة والتوجيه.
عن  12سعنه وذلعل للمتقعدمين معن يعر
 المعرفعععععه الكافيععععععه بإحعععععدى اللغععععععات
العاملين بالح ومه و القطاع العام.
اإلجنبيه بما يتالءم مع طبيعة العمل.
المهارات الفنيه
 القعععدرة علعععى التعامعععل معععع الحاسععع
القدرة على القياده والتوجيه
اآللى .
اجتيععاز الب عرامت التدريبيععه الالزمععه لشععغل

الوظيفه وفقا لبطاقة وصف الوظيفه

األمانه الفنيه

معايير التفضيل لشغل الوظيفة

رئيس المعهد ،أ.د.هشام عزت سالم الديب
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المجموعه

اسم الوظيفة

النوعيه

التقسيم التنظيمى

المؤهل

الوصف العام

الدراسى

الخبرة النوعية والزمنية

معايير التفضيل لشغل الوظيفة

قضاء مدة بينيه قدرها سنتان فى وظيفة
من الدرجه األدنى مباشرة او قضاء مدة

تقع هذه الوظيفه

مدير عام

اإلدارة العامه

للشئون الماليه

بدرجه

على رس اإلدارة
العامه للشئون

معععععععععععععدير ععععععععععععععام

الماليه التابعه

النوعيععععه لوظععععائف

لشئون األمانه

بالمجموععععععععععععععععععععععه
اإلداره العليا

لإلدارة المر زيه
العامه

لية فى مجال العمل التقل عن  12سنه

بعد الحصول على المؤهل العالى وذلل

تختص هذه الوظيفه باإلش ار

مؤهل عالى للمتقدمين للوظيفه من
والتوجيه والمتابعه لنشاط تقسيمات
بالح ومه و القطاع العام.
مناس

اإلدارة العامه التى تقوم باعمال

الحسابات والميزانيه والمشتريات
والمخازن والخزينه

لطبيعة
العمل

 القدرة على القياده والتوجيه خبرة فى مجال العمل اجتياز البرامت التدريبيه الالزمه لشغلالوظيفه وفقا لبطاقة وصف الوظيفه

األمانه الفنيه

مناس لطبيعه العمل.

ير العاملين  -القدرة على القيادة والتوجيه.

المهارات الفنية :

رئيس المعهد ،أ.د.هشام عزت سالم الديب

 -الحصول على مؤهل على

 المعرفه الكافيه بإحدى اللغاتاإلجنبيه بما يتالءم مع طبيعة

العمل.

 -القدرة على التعامل مع

الحاس اآللى .

