إعالن داخمي رقم2016/03 :

لموظفي الخدمة المدنية في الو ازرات والمؤسسات الحكومية
ووًال :يعمن ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعميم العالي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف لمعمل بالوزارة

طبقاًال لآلتي:

 .1مدٓز داٜزٗ اإلعزاف الرتبْٖ

مَاو الْظٔف٘:

-أٌ ٓهٌْ املتكدو حاصالَ عل ٙعَادٗ املادضتري يف الرتبٔ٘ مً

بأىْاعَا
.
 .1إعداد ارتطط الالسم٘

دامع٘ معرتف بَا.

 .2حتدٓد احتٔادات املدٓزٓات مً املزانش الغاغزٗ يف اإلعزاف

-أٌ ٓهٌْ املتكدو لدُٓ خربٗ ال تكل عً

 12صيُ يف زتال

الرتبْٖ
.
التعلٔه ميَا ( )5صيْات يف زتال اإلعزاف
ٓفطل يف املتكدو أٌ جئد اللػ٘ االصتلٔشٓ٘ ( قزا ، ٗٛنتاب٘ ،ستادث٘).
-أٌ جئد املتكدو اصتخداو اذتاصْبّٓ ،فطل أٌ ٓهٌْ لدٚ

ّمتابع٘ تعٔٔيَه.
 .3متابع٘ املغزفني ّتطْٓز أداَٜه املَين.
الرتبْٖ
.
 .4حتدٓد االحتٔادات التدرٓبٔ٘ ارتاص٘ باإلعزاف
الرتبْٖ
.
 .5إعداد مْاد تدرٓبٔ٘ ّأدل٘ خاص٘ باإلعزاف
ّأدّاتَا
.
 .6تطْٓز األصالٔب اإلعزاقٔ٘
ّ .7ضع تعلٔنات خاص٘ مبَاو قضه اإلعزاف الرتبْٖ ّتيعٔه عنل
أدّارٍه
.
املغزفني الرتبْٓني فئاً ّإدارٓاً ّحتدٓد

املتكدو دّرٗ ).(ICDL

املغزفني
.
 .8إعداد التكارٓز الفصلٔ٘ ّالضيْٓ٘ ارتاص٘ بأعنال

أٌ ميتلو املتكدو مَارات االتصال ّالتْاصل.ٓفطل حصْل املتكدو عل ٙدّرات يف اإلعزاف الرتبْٖ.-الكدرٗ عل ٙحتنل طْارئ ّضػط العنل.

الرتبْٖ
.
 .9إعداد دراصات ّأحباخ ّىغزات يف اإلعزاف
 .10إدارٗ عنلٔات التدرٓب للنغزفني الرتبْٓني.
 .11تكٔٔه املغزفني الرتبْٓني.
 .12الكٔاو بتيفٔذ أٖ أعنال أخزٓ ٚهلف بَا ضنً حدّد مضؤّلٔاتُ
ّمَامُ الْظٔفٔ٘.

 .2مدٓز داٜزٗ التعلٔه ارتاص

أٌ ٓهٌْ املتكدو حاصالَ عل ٙعَادٗ البهالْرْٓظ يف الرتبٔ٘ 12صيُ يف زتال

اإلعزايف
.
التعلٔه ّالعنل الرتبْٖ ميَا ( )5صيْات يف اجملال
أٌ جئد اللػ٘ االصتلٔشٓ٘ ( قزا ، ٗٛنتاب٘  ،ستادث٘).أٌ جئد املتكدو اصتخداو اذتاصْبّٓ ،فطل أٌ ٓهٌْ لدٚاملتكدو دّرٗ ).(ICDL
أٌ ميتلو املتكدو مَارات االتصال ّالتْاصل.الكدرٗ عل ٙتكدٓه األفهار التطْٓزٓ٘ اليت تضَه يف تطْٓزالعنل.
-الكدرٗ عل ٙحتنل طْارئ ّضػط العنل.

 .1إعداد ارتط٘ الضيْٓ٘ لداٜزٗ التعلٔه ارتاص بالتعاٌّ مع رؤصا ٛاألقضاو
متَٔداً لعزضَا ّالعتنادٍا مً املدٓز العاو .

مً دامع٘ معرتف بَا.
-أٌ ٓهٌْ املتكدو لدُٓ خربٗ ال تكل عً

مَاو الْظٔف٘:
 .2متجٔل الْسارٗ يف أىغط٘ بعض الْسارات اذتهْمٔ٘ ّاملؤصضات العام٘
ّارتاص٘
 .3تْدُٔ ّمتابع٘ ّتكٔٔه أدا ٛالعاملني يف أقضاو داٜزٗ التعلٔه ارتاص ّحل
العنل
أٓ٘ مغانل تْادُ .
 .4التأند مً صالم٘ إدزاٛات الرتخٔص للنؤصضات التعلٔنٔ٘ ارتاص٘
اليَإٜ
.
ّمً ثه عزض الطلب عل ٙاملدٓز العاو للتصدٓل
 .5تطْٓز ّحتدٓح إدزاٛات ّتعلٔنات ّعزّط الرتخٔص بالتعاٌّ مع
األقضاو
.
العاملني يف
 .6تكدٓه تكزٓز عَزٖ للمدٓز العاو حْل العنل يف داٜزٗ التعلٔه ارتاص
الطزّرٗ
.
ّتكدٓه تكارٓز عادل٘ عيد
 .7متابع٘ تكارٓز فزٓل العنل يف الْسارٗ ّاملدٓزٓات يف داىب التعلٔه
ارتاص
.
األقضاو
ّ .8ضع املكرتحات ّالتصْرات لتطْٓز أدا ٛالعاملني يف .

 .9إعداد التكزٓز الضيْٖ حْل إصتاسات داٜزٗ التعلٔه ارتاص بالتعاٌّ مع
األقضاو
.
رؤصاٛ
 .10تكٔٔه ارتط٘ الضيْٓ٘ لداٜزٗ التعلٔه ارتاص بالتعاٌّ مع رؤصا ٛاألقضاو
العاو
ّعزض ىتاٜر التكٔٔه عل ٙاملدٓز .
 .11متابع٘ أدا ٛأقضاو التعلٔه العاو يف املدٓزٓات فٔنا خيص داىب التعلٔه
ارتاص.
ّ .12ضع املكرتحات ّالتصْرات لتْفري احتٔادات رٓاض األطفال مً دَات
دعه الطفْل٘.
 .13اإلعزاف عل ٙإعداد الدلٔل اإلحصا ٕٜارتاص باملؤصضات التعلٔنٔ٘
ارتاص٘.
 .14الكٔاو بتيفٔذ أٖ أعنال أخزٓ ٚهلف بَا ضنً حدّد مضؤّلٔاتُ
ّمَامُ الْظٔفٔ٘.

اإلدارٓ٘ التعلٔه العالٕ
/
 .3مدٓز الداٜزٗ

مَاو الْظٔف٘:

أٓ ٌ-هٌْ املتكدو حاصالَ عل ٙعَادٗ البهالْرْٓظ يف العلْو  .1اإلعزاف عل ٙإعداد دداّل التغهٔالت ّحتدٓد الغْاغز
ّاالحتٔادات صيْٓا بالتيضٔل مع ادتَات املعئ٘ مجل املالٔ٘

اإلدارٓ٘ مً دامع٘ معرتف بَا.
-أٌ ٓهٌْ املتكدو لدُٓ

خربٗ ال تكل عً

 7صيْات ميَا 3

صيْات يف اجملال اإلعزايف.
-أٌ جئد اللػ٘ االصتلٔشٓ٘ ( قزا ، ٗٛنتاب٘  ،ستادث٘).

ّالدْٓاٌ
 .2التيضٔل مع داٜزٗ عؤٌّ املْظفني ّداٜزٗ الزّاتب ّالعالّات
 .3دراص٘ االحتٔادات التدرٓبٔ٘ للعاملني لتينٔ٘ قدراتَه ّمَاراتَه
الْظٔفٔ٘

-أٌ جئد املتكدو اصتخداو اذتاصْبّٓ ،فطل أٌ ٓهٌْ لدٚ

 .4إدارٗ عنلٔ٘ االدتناعات الدّرٓ٘ للداٜزٗ

املتكدو دّرٗ ).(ICDL

 .5التيضٔل مع ادتَات الزمسٔ٘ ّارتاص٘ باألمْر اليت هلا عالق٘

أٌ ميتلو املتكدو مَارات االتصال ّالتْاصل.الكدرٗ عل ٙتكدٓه األفهار التطْٓزٓ٘ اليت تضَه يف تطْٓزالعنل.
-الكدرٗ عل ٙحتنل طْارئ ّضػط العنل.

مبْظفٕ التعلٔه العالٕ.
 .6إعداد التكارٓز الدّرٓ٘ ّارتاص٘ بأدا ٛالعاملني ّاصتاسات الداٜزٗ.
 .7متابع٘ تيفٔذ مجٔع األعنال اإلدارٓ٘ اليت ختص مْظفٕ التعلٔه
العالٕ.
 .8الكٔاو بتيفٔذ أٖ أعنال أخزٓ ٚهلف بَا ضنً حدّد مضؤّلٔاتُ
ّمَامُ الْظٔفٔ٘.

 .4مدٓز الداٜزٗ الفئ٘ ( مدٓزٓ٘ غزب غشٗ  ،مدٓزٓ٘ عزم
خاىْٔىط)

مَاو الْظٔف٘:
ّ .1ضع خط٘ الداٜزٗ الفئ٘ ّاإلعزاف عل ٙتيفٔذٍا .

أٌ ٓهٌْ املتكدو حاصالَ عل ٙعَادٗ البهالْرْٓظ يف الرتبٔ٘  .2اإلعزاف اإلدارٖ ّالفين عل ٙاألقضاو التابع٘ للداٜزٗ ّالتأند مًتيفٔذ نل قضه للنَاو املْنل٘ لُ .

مً دامع٘ معرتف بَا.
-أٌ ٓهٌْ املتكدو لدُٓ خربٗ ال تكل عً

 12صيُ يف زتال

التعلٔه ّالعنل الرتبْٖ ميَا (  )5صيْات يف ّظٔف٘ إعزافٔ٘
(رٜٔط قضه ،مدٓز مدرص٘ ،مغزف تزبْٖ).
أٌ جئد اللػ٘ االصتلٔشٓ٘ ( قزا ، ٗٛنتاب٘  ،ستادث٘).أٌ جئد املتكدو اصتخداو اذتاصْبّٓ ،فطل أٌ ٓهٌْ لدٚاملتكدو دّرٗ ).(ICDL
أٌ ميتلو املتكدو مَارات االتصال ّالتْاصل.الكدرٗ عل ٙتكدٓه األفهار التطْٓزٓ٘ اليت تضَه يف تطْٓزالعنل.
-الكدرٗ عل ٙحتنل طْارئ ّضػط العنل.

 .3متابع٘ عنل املغزفني الرتبْٓني فئاً ّإدارٓاً ّاإلعزاف علٙ
تطْٓزٍه .
 .4مزاقب٘ عنلٔ٘ تدرٓب املعلنني تزبْٓاً ّختصصٔاً ّحتدٓد
احتٔاداتَه التدرٓبٔ٘ .
 .5اإلعزاف عل ٙامتحاىات اليكل ّامتحاىات الجاىْٓ٘ العام٘ ّ ،رصد
املؤعزات حْل مضتْ ٚالتحصٔل ّالعنل عل ٙتطْٓزِ ّحتضٔيُ.
 .6مزاقب٘ تيفٔذ اليغاط الزٓاضٕ ّالجكايف ّالهغفٕ يف املدارظ
ّاإلعزاف عل ٙتطْٓز قدرات ّإمهاىٔات الطلب٘ .
 .7متابع٘ صري العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ يف املدارظ اذتهْمٔ٘ ّاملؤصضات
التعلٔنٔ٘ ارتاص٘ ّ ،اإلعزاف عل ٙتزخٔص املدارظ ارتاص٘
ّرٓاض األطفال ّاملزانش التعلٔنٔ٘ .
 .8اإلعزاف عل ٙتطْٓز املزافل املدرصٔ٘ ننختربات العلْو
ّشتتربات التهيْلْدٔا ّاملهتبات .
 .9اإلعزاف عل ٙعنلٔ٘ تطْٓز أىعن٘ تهيْلْدٔا املعلْمات مً
حاصْب ّعبهات يف املدٓزٓ٘ ّاملدارظ .
 .10اإلعزاف عل ٙاألّضاع الصحٔ٘ للطلب٘ ّمزاقب٘ املغارٓع الصحٔ٘
اليت ٓته تيضٔكَا مع املؤصضات اذتهْمٔ٘ ّغري اذتهْمٔ٘ .
 .11متابع٘ التكارٓز الدّرٓ٘ بغأٌ صري ّتكدو العنل يف الداٜزٗ الفئ٘
ّاألقضاو التابع٘ هلا .
 .12الكٔاو بتيفٔذ أٖ أعنال أخزٓ ٚهلف بَا ضنً حدّد مضؤّلٔاتُ
ّمَامُ الْظٔفٔ٘.

مالحع٘ -
:
 التعدٓل الْظٔفٕ للفاٜشًٓ صٔهٌْ عل ٙالف( ٘ٝاألّىل) ّالدرد٘ )ّ )Cعالّٗ طبٔع٘ عنل ( )%50بزاتب أصاصٕ (2470
عٔهل)ّ ،عالّٗ إعزايف ( 400عٔهل).
ٓ ضنح دتنٔع مً ىتطبل علَٔه الغزّط مً مْظفٕ ارتدم٘ املدىٔ٘ ممً ٍه عل ٙرأظ عنلَه االلتحام للتيافط علٙ
الْظاٜف املْضح٘ عالُٔ.
ٓ غرتط يف املتكدمني للْظاٜف املذنْرٗ عالُٔ اٌ ٓهٌْ علٙالف ٘ٝالجاىٔ٘.
 صٔته إٓكاف التيافط عل ٙالدّاٜز اليت ٓهٌْ عدد املتضابكني علَٔا اقل مً مخض٘ متضابكني.
 جيْس للنتكدو التضابل عل ٙداٜزتني اثيتني فكط مً الدّاٜز املعلً عيَا ّفل الغزّط املدرد٘ لهل داٜزٗ.

ثاىٔاً صٔبدأ التضذٔل ّتضلٔه األّرام الجبْتٔ٘ للنتكدمني ابتدا ًٛمً ْٓو ارتنٔط املْافل ّٓ 2016/11/10يتَٕ
:
ْٓو ارتنٔط املْافل  2016/11/24يف مكز دْٓاٌ املْظفني العاو.
 صٔته اإلعالٌ عً الطلبات املضتْفاٗ للغزّط.
 صٔته اصتبعاد املتكدو الػري مطابل للغزّط مً قبل دتي٘ شتتص٘.
الحل
 صٔته اإلعالٌ عً مْعد االمتحاىات أّ املكابالت يف ّقت .
لاللاًال -:المستندات المطموبة لمتقدم لموظيفة.
 .1صورة عن الثانوية العامة.

 .2صورة عن الشهادات الجامعية.

 .3صورة عن معادلة المؤهل للمؤهالت الصادرة من الجامعات االجنبية.
 .4إفادة عن الخبرات العملية المطلوبة وفق شروط اإلعالن.
 .5صورة عن شهادات الدورات.
 .6صورة عن السيرة الذاتية.
 .7صورة عن بطاقة الهوية.

المستشار /محمد حمد عابد
رئيس ديوان الموظفين العام

