اعـــــــــــــــــــــــــــــالن
عن شغل الوظائف االتية  -1مدير عام مركز تاريخ مصر المعاصر
 -1مدير عام خدمات القراء
 -2مدير عام الشئون الفنية والوثيقية
تعلن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن حاجتها لشغل وظائف
قيادية طبقا الحكلم القانون . 1991/5
الدرجة
م المسمى الوظيفى
المالية
 1مددددير عدددام تددداريخ مدير عام
مصر المعاصر

2

مدددير عددام خدددمات مدير عام
القراء

3

مدير عام

مدير عام الشئون
الفنية والوثيقية

موقعها
التنظيمى
تقدددددددد دددددددد
الوظيفددة ع د
رأس مركددددددز
تددداريخ مصدددر
المعاصددددددددددددر
بدددددددددددددددداال ار
المركزيددددددددددددة
ل مراكدددددددددددددددز
الع مية
تقدددددددد دددددددد
الوظيفددة ع د
رأس اال ار
العامددددددددددددددددددددة
ل ددددددددددددددددمات
القددددددددددددددددددددراء
بدددددددددددددددداال ار
المركزية لدار
الكلب
تقدددددددد دددددددد
الوظيفددة ع د
اال ار العامددة
ل شددئون الفنيددة
والوثيقيدددددددددددددة
بدددددددددددددددداال ار
المركزية لدار
الوثدددددددددددددددددائق
القومية

وصف موجز
للوظيفة

المؤهل

شروط شغل الوظيفة

 االشدددددرا ع ددددد مؤ ددل عدداا ال بدددددددددددددددرالنوعية
االعمددددداا ال اصدددددة مناسب

بأعددددددددددا ب دددددددددو
راسدددددددات تددددددداريخ
مصر المعاصدر مدن
واقدددددددد المرا ددددددددد
والوثائق والدوريات

شددددددددددددددرو
اخرى

 قضددددا مددددد ا ليددددددددددددددددددددابينيددددة قددددددر ا الدورات
اللدريبيدددددددددددددددة
سدددددنلين ع ددددد
االقدددددددل ددددددد بنجاح
وظيفددددددة مددددددن  -القدر الفائقة
الدر ة اال ن ع ددددد القيدددددا
واللو يه
مباشر

 يشر عحفظ اعا الكلب
والدوريات العربية
واال نبية
والمطبوعات
ال كومية
 يشر عتقديم ال دمة
المكلبية قاعة
اال الع بالهيئة

مؤ ددل عدداا  -قضددداء مدددد ا ليددددددددددددددددددددا
بينيددددة قددددددر ا الدددددددددددددددورات
مناسب
اللدريبيدددددددددددددددة
سدددددنلان ع ددددد
االقدددددددل ددددددد بنجاح-
وظيفددددددة مددددددن  -القدر الفائقة
الدر ة اال ن ع ددددد القيدددددا
واللو يه
مباشر

 االشرا عتر مة الوثائق من
ال غات الم ل فة ال
ال غة العربية تيسرا
لب ث
 االشرا عاعماا هرسة
الوثائق بأنواع
الفهارس الممكنة

مؤ ددل عدداا  -قضددداء مدددد ا ليددددددددددددددددددددا
بينيددددة قددددددر ا الدددددددددددددددورات
مناسب
اللدريبيدددددددددددددددة
سدددددنلان ع ددددد
االقدددددددل ددددددد بنجاح-
وظيفددددددة مددددددن  -القدر الفائقة
الدر ة اال ن ع ددددد القيدددددا
واللو يه
مباشر

الملقدم لشغل الوظيفة أن يكون مسلو لكا ة شرو اللعيين
 يشلرالوار بالمسو رقم  22من القانون  1741/74باصدار نظام العام ين
المدنين بالدولة وتعديالتة وضوابط شغل الوظيفة الموض ة قرينها .

 قضاء مد بينية قدر ا سنلين ع د االقدل د وظيفدة مدن الدر دة اال ند وذلدكبالنسبة ل عام ين ال كومة والقطاع العام .
 توا ر خبر قدر ا  11عاما ع االقل وذلك لغير العام ين بال كومة والفطداعالعام .
دب شدغل
 ع من يرغب اللقدم لشغل الوظيفدة المشدار اليهدا اسدليفاء نمدوذالوظيفددة ويمكددن ال صددوا ع يددة مددن االمانددة الفنيددة مددن ال جنددة الدائمددة ل قيددا ات
بددداال ار العامدددة ل شدددئون اال اريدددة واال دددرا بالهيئدددة ع ددد ان ير دددق مددددعما
بالمسلندات الدالة ع ذلك وانجا اتة السابقة اضا ة ال -:
 اللدداريخ الددوظيف ويشددمل (السددن -تقددارير الكفايددة -االنجددا ات) الل د حققهدداالملقدم .
 المهارات القيا ية وتشمل ( عناصر القدر ع القيا  -وات داذ القدرارات داللوقيت
المناسب -والقدر ع اللجديد واالبلكار ) .
 القدرات الع مية والعم ية وتشمل -:ال صوا ع مؤ الت اع والقدر ع د ا دا لغدات ا نيدة والمعر دة بع دوم
ال اسددددب االلدددد وسددددابقة بالمنظمددددات الدوليددددة واالق يميددددة – واالشددددلرا دددد
المؤتمرات واعدا الب و .
 السمات الش صية وتشمل -:ماتكشف عنها المقاب ة من اللمل بالمظهر الالئق -القدر ع الل ا ب .
 عد  1صور شمسية حديثة مقاس . 1×7 تقدم الط بات بأسم السيد الدكلور /رئيس مج س اال ار مسلو ا الرسوموالدمغة ومر ق بها المسلندات المشار اليها بعالية باليد ال االمانة الفنية ل جنة
الدائمة بمقر الهيئة -بكورنيش النيل وذلك خالا اسبوع من تاريخ النشر ولن
ي لفت ال الط بات الل تر بالبريد بعد الميعا الم د

االمانة
الفنية
ا مة عبد
الجوا

