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 قطاع الشؤون الثقافية والبعثات
 2019/2020 ثقافي ملحق وظيفة إعالن

 بالخارج المصرية الثقافية بالمكاتب
 (أمريكا/ واشنطن– إيطاليا/ روما – المتحدة المملكة/ لندن)

  
 

 ثقافيملحق  –مسمى الوظيفة 
 را  مدي ويكون عنها المعلن الدول احدى لدى المصري والقنصلي الدبلوماسي التمثيل ضمن الوظيفة هذه شاغل يعمل

 . شارالمست قبل من بها يكلف التي واالنشطة األعمال بكافة للقيام الثقافي للمستشار مساعدا   أو الثقافي للمركز

 

 للتقدمالشروط المؤهلة والمطلوبة 
 وميةالحك المصرية الجامعات بإحدى مدرسا أو مساعدا   أستاذا   لدرجة شاغل   ثقافي ملحق وظيفة لشغل المتقدم يكون أن .1

 ثلث أمضى قد مدرس درجة على هو من يكون ان على العلمي، البحث لوزارة التابعة البحثية والمعاهد المراكز أو

 مدير ةبدرج التخصصية الوظائف من لوظيفة شاغل   يكون أو لإلعلن، التقدم عند الوظيفة هذه فى األقل على سنوات

 . العالي التعليم وزارة عام بديوان فوقها فما عام

 الكلى الندب أو اإلعارة من العودة حالة في مماثلة مدة قضي قد يكون ان على للوظيفة التقدم وقت بالعمل قائما   يكون أن .2

 او الكلي الندب او االعارة من العودة حالة في مماثلة ومدة التدريس هيئة ألعضاء الخاصة األجازة أو العلمية المهمة أو

 .العالي التعليم بوزارة للعاملين الخاصة االجازة

 .لغتها اجادة بها العمل يتطلب التي الدول في المقر دولة لغة إجادة ويفضل اإلنجليزية، للغة التامة اإلجادة .3

 .المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات وبرمجيات أنظمة مع التعامل إجادة .4

 .المقر دولة من الدكتوراه درجة على حصل قد المتقدم يكون أن يفضل .5

 الخبرات – العلمى االنتاج – االدارية الخبرات تتضمن: والتي التقدم استمارة في المفاضلة معايير أعلى على الحصول .6

 االنشطة – العمل جهة مع الملئمة – الوظيفة لتطوير مقترحات – العمل وورش المؤتمرات في المشاركة – الدولية

 .الشأن هذا فى المعدة االستمارة توضحه الذى النحو على – المجتمع خدمة – القدرات دورات – الثقافية

 تزوجي من كل ندب وينهى اجنبي من متزوج وغير اخرى جنسية يحمل وال مصريين وألبوين الجنسية مصري يكون أن .7

 .بالخارج تواجده اثناء الجنسية مصري بغير

 .لإلعلن التقدم وقت عاما   56 عن عمره يزيد أال .8

 علن،اال السابقة على الخمس السنوات خلل تأديبي، جزاء عليه موقعا يكون وأال السمعة حسن السيرة محمود يكون أن .9

 .محوه يتم لم

 .بالكفاءة له مشهودا   المسئولية تحمل على قادرا المظهر وحسن الثقافة واسع يكون أن .10
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 .الوظيفة تلك شغل له سبق قد يكون أال .11

 .السفر على االمنية الجهات موافقة على الحصول .12

 طبيا. الئقا يكون أن .13

 .السفر على العمل جهة موافقة .14

 بعد الخارجب المصري التعليمي الثقافي المركز/  بالمكتب ندبه لفترة مماثلة لمدة عمله جهة بخدمة كتابة المنتدب يتعهد .15

 .مباشرة ندبة فترة انتهاء

 لما فقاو التدريب مصروفات المتدرب يتحمل وسوف للتدريب الوطنية باألكاديمية والتدريب الترشح مراحل اجتياز .16

 .لرئاسيا والتصديق العالي، التعليم وزير الدكتور االستاذ السيد وموافقة والبعثات الثقافية الشئون قطاع يحدده

 

 للوظيفةكيفية التقدم 
 نهائيا   تقدمالم استبعاد يتم وظيفة من الكثر التقدم حالة وفى عنها المعلن الوظائف اجمالى من واحدة لوظيفة التقدم يجب .1

 . االعلن من

 . نهائي بشكل الحالي االعلن في النهائي البت قبل الحق اعلن الي التقدم للمتقدمين يجوز ال .2

 . كونفرانس بالفيديو المقابلة استخدام جواز عدم .3

 الثقافية لشئونا لقطاع اإللكتروني الموقع خلل من اليها التقدم المراد بالوظيفة الخاص اإللكتروني النموذج استيفاء يتم  .4

 . االعلن تاريخ من اعتبارا( http://www.cdm.edu.eg) وهو والبعثات

 – الثقافى للتمثيل العامة باالدارة القومى الرقم من وصورة شخصية صورة( 2) عدد مع الوظيفية الحالة بيان تسليم يتم .5

 ليهاا المتقدم المراد للوظيفة المرفق للنموذج طبقا( نصر مدينة – السفارات حي – النجا أبو ابراهيم شارع7) العنوان

 :اآلتية البيانات يتضمن بحيث االعلن لتاريخ الحق بتاريخ وصادرا   العمل جهة من معتمدا   يكون ان على

o وتاريخه الوظيفي التدرج – العلمية المؤهلت – الميلد تاريخ . 

o المهمة، بداية) العلمية المهمات –( منفصل بخطاب) الجزاءات –( االعارة نهاية االعارة، بداية) االعارات تاريخ 

 ونوعة الندب نهاية-الندب وبداية الندب جهة به موضحا والخارجية الداخلية االنتدابات ، االجازات –( المهمة نهاية

 (.يوجد ال) يكتب أن يجب( ب) رقم عليه نص ما وجود عدم حالة وفي( جزئي/  كلى)

 لشغل لمتقدمينا السادة قبل من بياناتها كامل المستوفاة غير الوظيفة لهذه(  اإللكتروني النموذج)  التقدم باستمارة يعتد لن .6

 .الوظيفة هذه

 نتيجة التالية ةللمرحل تأهل قد المرشح يكون أن شريطة ، بعد المذكورة التقييم مراحل لنتائج تبعا   للوظائف الترشيح يتم .7

 .عليها السابقة المرحلة الجتيازه
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 وسيلة التواصل
  االلى ومهارات واجبات العمل وكذا المقابلة المقررة له عن يتم اخطار المتقدم بموعد اداء اختبارات اللغة والحاسب

 أو الفاكس الخاص بجهة عملة. اإللكترونيطريق الهاتف أو البريد 

  ي، وهو:العامة للتمثيل الثقاف الخاص باإلدارة اإللكترونييتم تلقى االستفسارات عن طريق البريد 
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 مراحل التقييم 
 

 واستبعاد الةالح وبيان االلكتروني الموقع علي المقدمة المستندات محتوي فحص) السابقة الشروط توافر:  األولى المرحلة 

 . االعلن شروط فيه تتوافر ال من

 وبيان( اإللكتروني النموذج) التقدم استمارات واقع من المتقدمين السادة من المقدمة المستندات تقييم : الثانية المرحلة 

 والتي اضلةالمف لمعايير طبقا تقييم أعلى على الحاصلين الختيار ،(المرفق للنموذج طبقا) العمل جهة من المعتمد الحالة

 المشاريع - ئيةالثنا االتفاقيات العمل ورش المؤتمرات في المشاركة] الدولية الخبرات - اإلدارية الخبرات: يلي فيما تتمثل

 للنموذج بقاط) واإلنجاز للتميز إضافتها يمكن أخرى عناصر الثقافية األنشطة - التعليم تطوير مشروعات...[  البحثية

 ( .المرفق

 65 من يبدأ بمجموع المستندات تقييم مرحلة اجتاز لمن الشخصية المقابلة عقد:  الثالثة المرحلة%. 

 الشخصية المقابلة اجتازوا ممن مرشحين ثلثة ألعلي الوزير الدكتور االستاذ مقابلة عقد: الرابعة المرحلة . 

 الرئاسي والتصديق للتدريب *الوطنية األكاديمية دورة اجتياز:  الخامسة المرحلة. 

 .بعاليه اليها المشار الدورة ألداء المقررة الرسوم المتقدم يتحمل* 
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