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 قطاع الشؤون الثقافية والبعثات
 2019/2020 إداري ملحق وظيفة إعالن

 بالخارج المصرية الثقافية والمراكز بالمكاتب
 (الكويت/  الكويت – تركيا/  أستانبول)

   
  

 

 ملحق اداري –مسمى الوظيفة 
الدبلوماسي والقنصلي المصري لدى إحدى الدول المعلن عنها ويكون مسئوالً يعمل شاغل هذه الوظيفة ضمن برامج التمثيل 

لمهام مهام مالية وإدارية. كما يتولى القيام بكافة ا الثقافي منمسئولية تامة عما يكلف به من قبل المستشار الثقافي أو الملحق 

 والتعليمي.الخاصة بالشئون المالية واإلدارية بالمركز/ المكتب الثقافي 

 للتقدمالشروط المؤهلة والمطلوبة 
 أن يكون من بين العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي، وقائما بالعمل وقت التقدم. .1

 مؤهل متوسط مناسب مع كفاية سنوات الخبرة. أن يكون حاصالً على مؤهل عال/ .2

فما دونها حتى الدرجة الثالثة )أ(، ومن الوظائف  (من الدرجة األولى )أ أن تكون درحته المالية من الوظائف التخصصية: .3

فني /كاتب"، وتكون األولوية للحاصل  (فما دونه حتى الدرجة الثالثة )ب فني/كاتب" (من الدرجة األولى )أ الكتابية:

 على مؤهل أعلى.

 سب األلى واالنترنت وقواعد البيانات.ختبار اللغة االنجليزية بنجاح مع إجادة التعامل مع الحاإجتياز إ .4

 سنوات متصلة على األقل في وظيفة دائمة بالوزارة. 7مضي يكون قد أ نأ .5

 أن يكون تقرير كفاية األداء عن الخمس سنوات السابقة للتقدم بدرجة امتياز. .6

 ال يكون قد سبق له شغل هذه الوظيفة.أ .7

، وينهى ندب كل من ن أجنبييين، وال يحمل جنسية أخرى، وغير متزوج مأن يكون مصري الجنسية وألبوين مصر .8

 يتزوج بغير مصري الجنسية أثناء تواجده بالخارج .

 عاماً وقت التقدم لإلعالن.    56أال يزيد عمره عن  .9

ن س السابقة على اإلعالال يكون موقعا عليه جزاء تأديبي ، خالل السنوات الخميكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن أ .10

 لم يتم محوه . 

 أن يكون واسع الثقافة  وحسن المظهر قادراً على تحمل المسئولية مشهوداً له بالكفاءة . .11

 الحصول على موافقة الجهات األمنية على السفر . .12

 أن يكون الئقاً طبياً . .13
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 موافقة جهة العمل علي السفر.  .14

كتابة بخدمة جهة عملة لمدة مماثلة لفترة ندبه بالمكتب/المركز الثقافي التعليمي بالخارج ، بعد انتهاء فترة يتعهد المنتدب  .15

 ندبه مباشرة.

المنظم لهذا الشأن ولتقييم  13/11/2017بتاريخ  5597مدة الندب للوظيفة تحددها الوزارة طبقا للقرار الوزاري رقم  .16

 ويجوز للوزارة انهاء الندب في حالة وجود تقرير من رئيس المكتب بعدم الكفاءة.المنتدب خالل فترة ندبه بالخارج 

اجتياز مراحل الترشح والتدريب، )وفقاً لما يحدده قطاع الشئون الثقافية والبعثات وموافقة وزير التعليم العالي والتصديق  .17

 الرئاسي(.

 

 للوظيفةكيفية التقدم 
ياً كثر من وظيفة يتم استبعاد المتقدم نهائحالة التقدم أل اجمالى الوظائف المعلن عنها وفى يجب التقدم لوظيفة واحدة من .1

 من االعالن.

 ال يجوز للمتقدمين للوظيفة التقدم الي اعالن الحق قبل البت النهائي في االعالن الحالي بشكل نهائي. .2

 عدم جواز استخدام المقابلة بالفيديو كونفرانس. .3

ئون الثقافية لقطاع الش اإللكترونيالخاص بالوظيفة المراد التقدم اليها من خالل الموقع  اإللكترونييتم استيفاء النموذج  .4

 عتبارا من تاريخ االعالن.إ (http://www.cdm.edu.eg)والبعثات وهو 

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

ها وظيفة المراد المتقدم الي( طبقا للنموذج المرفق للمدينة نصر –حى السفارات  –شارع ابراهيم ابوالنجا  7العنوان ) –

  اإلعالن.ن يكون معتمداً من جهة العمل وصادراً بتاريخ الحق لتاريخ على أ

 حيث يتضمن البيانات االتية:ب

مرتبة تقارير كفاية االداء عن السنوات الخمس  –تاريخ استالم العمل بالوزارة  –تاريخ التعيين  –المؤهل الدراسي  –تاريخ الميالد 

ع مالخيرة )االجزاءات خالل الخمس سنوات  –الوظائف التي تم شغلها خارج الوطن  –الدرجة المالية  –الوظيفة الحالية  –االخيرة 

 (. كتابة ال يوجد في حال انتفائها

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

 هذه الوظيفة.

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

 الجتيازه المرحلة السابقة عليها. 

 

 

http://www.cdm.edu.eg/
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 وسيلة التواصل
  المقررة له عن يتم اخطار المتقدم بموعد اداء اختبارات اللغة والحاسب االلى ومهارات واجبات العمل وكذا المقابلة

 أو الفاكس الخاص بجهة عملة. اإللكترونيطريق الهاتف أو البريد 

 ي، وهو:العامة للتمثيل الثقاف اإلدارةالخاص ب اإللكترونيرات عن طريق البريد يتم تلقى االستفسا 

Call2019@cr.cdm.edu.eg  

 

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

 من ال تتوافر فيه شروط االعالن(.

  اجتياز اختبارات معهد نظم المعلومات التابع للقوات المسلحة علي النحو التالي:  الثانية:المرحلة 

o درجة(  30نجليزية )أداء اختبار اللغة اال 

o ( 30اختبار الحاسب اآللي  )درجة 

o ( درجة 30اختبار في مجاالت العمل بالمكاتب والمراكز الثقافية والمعلومات الثقافية ) 

o  ( درجة 30االختبار النفسي) 

o لي واللغة االنجليزية بنجاح للتصعيد للمرحلة الثالثة.: يشترط اجتياز اختبار الحاسب اآلملحوظة 

  درجة( 40اختبارات المرحلة الثانية ) من مجموعفاكثر  %50على  شخصية للحاصلينمقابلة يتم عقد  الثالثة:المرحلة 

  يتم مقابلة معالي السيد االستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وترتيبهم اساسي  الرابعة:المرحلة

 درجة( 40) م في جميع المراحلمجموع درجاته ألجماليواحتياطي طبقا 

 والتصديق الرئاسي للتدريبكاديمية الوطنية اجتياز دورة األ الخامسة:لمرحلة ا.  

 

 

 عدداً من السادة الذين إجتازوا جميع المراحل إختيارللوظائف المعلن عنها سيتم  بعد إختيار األساسي واإلحتياطي مالحظة:

 - ملحق إداري –وذلك بصفة إحتياطية  "مقابلة معالي الوزير"الثالث األولى، ولم يتأهلو للمرحلة الرابعة 

ً ول غير المتوفر لها إحتياطيلبعض الد  في اإلعالنات األخيرة. ا

 تدريب.باألكاديمية الوطنية لل جميع السادة األساسيين واإلحتياطيين بالدورة التدريبيةلحاق بأنه سيتم إجدير بالذكر 
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