
  البیانات المطلوبة من الجھة لإلعالن عن وظیفة

  .االدارة العامة للشئون الھندسیةمدیر عام   أسم الوظیفة
  .جامعة الفیوم جھة العمل

  .إدارة علیا نوع الوظیفة
  .وزارة التعلیم العالى  اسم الوزارة

ً لشروط شغل الوظیفة المعلن  الوصف العام للوظیفة ان یكون مستوفیا
  .لبطاقة الوصفعنھا  طبقاً 

 .ان یكون للمتقدم خبرة في العمل الجامعي  المھارات األساسیة

ان یرفق بطلبة المستندات الدالة على   المھارات الفنیة
مستوى المھارات والقدرات الالزمة لشغل 

  .الوظیفةوانجازاتھ السابقة
ارھا ان یكون قد قضى المتقدم مدة بینیة مقد  سنوات الخبرة

" أ"عام على االقل في المستوى االول 
بالمجموعة النوعیة لوظائف الھندسة اة 
شاغال لوظیفة كبیر مھندسین او قضاء مدة 
كلیة مقدارھا  سبعة عشر عاما على االقل 

  .تتفق مع طبیعة عمل الوظیفة
  یتقدم لھذا االعالن العاملون بالوحدة و

 .ھمغیر
  أنثى، ذكر  النوع

  .مؤھل ھندسي عالي مناسب المؤھل
 .مقبول فاعلى التقدیر
  العمر

  ١٣/٠٧/٢٠٢٠ تاریخ بدایة اإلعالن
  ١٢/٠٨/٢٠٢٠ تاریخ انتھاء التقدم

عدد األشخاص المطلوبین 
 للوظیفة

١  

ً وافیا لتطویر الوحدة او احد   المستندات المطلوبة ان یقدم مقترحا
انشطتھا الرئیسیة لتحسین ادائھا وتطویر 
  االنظمة التى تحكم العمل وتبسیط اجراءاتھ 

  .بما یحقق رضا المواطنین
بیانات االتصال 
 والتقدمبالجھات

ى / تقدم الطلبات بأسم السید ة عل ام الجامع ین ع ام
ة  االدارة العام ذلك ب دة ل اذج المع وارد النم للم

ریة ة للجنةالبش ة  االمان ائفالفنی ادات  للوظ القی



رافیة  دم واالش ة للمتق ة وظیفی ان حال ھ بی ا ب مرفق
  -:موضحاً بھ

  اجادة  –درجات علمیة  -:القدرات العلمیة
التعامل مع القدرة على  –لغة اجنبیة 

االشتراك في المؤتمرات  –الحاسب االلي 
 واعداد البحوث والمذكرات الفنیة

  ویشمل على االخص  -:التاریخ الوظیفي
عن اخر ثالثة (تقاریر تقویم اداء المتقدم 

االنجازات التي  –) تقاریر بمرتبة ممتاز
وسابقة  –حققھا اثناء حیاتھ الوظیفیة 

اربة مع ومتقاالعمال في مھام مماثلة أ
 .الوظیفة المتقدم الیھا 

  الذي تقدم بھ للوحدة  -:المقترح التطویري
ة طبقا لقرار وزارة التخطیط و المعلن

لسنة  ٩٥المتابعة و االصالح االداري رقم 
٢٠١٧ 

 مھارات ال -: وتشمل السمات الشخصیة
حل  - و االبداع اتخاذ القرارات  - القیادیة 

مھارات  –ادارة االزمات  -المشكالت 
 .و االقناع و العرضاالتصال 

 العالوات التشجیعیة 
 ن وجدتالجزاءات إ 
  اي بیانات اخرى یرى المتقدم اضافتھا

 انشطة عامة خارج العمل
 صورة بطاقة الرقم القومي 
  صورة شخصیة ٧عدد 
  تقدم الطلبات بصفة شخصیة و یحصل

المتقدم على ایصال باالستالم و ذلك بعد 
 اعة الثانیة ظھراً الس

  ٧+  ملف اصلي(و عدد الملفات المطلوبة 
 )نسخ من الملف االصلي
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