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%. 100 ِسئٛي ػٓ سالِخ ا١ٌّبٖ ٚاٌطٛاسئ ٔسجخ اٌٛظ١فخ ِٛظف

: مواصفات الوظيفة

: ِسئ١ٌٛخ وبٍِخ ٌّٛاػ١غ األِٓ ٚاٌطٛاسئ ِٕٚٙب

تفؼ١ً  ٔظبَ حّب٠خ ِشافك ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظحٟ فٟ اٌششوخ ِٓ اجً ِٕغ ػ١ٍّبد ِؼبد٠خ، سشلخ ٚػشس ٠شًّ ِسئ١ٌٛخ 

. ٌٍم١بَ ثذٚس٠بد ١ِٛ٠خ فٟ ج١ّغ ِٕشآد اٌششوخ ٚإطذاس تمش٠ش ػٓ اٌّؼّٛي فٟ وً ِٕشؤح

. ٠ذ٠ش ٔظبَ سد اٌفؼً اٌتحز٠شٞ ِٓ ِٕشآد ا١ٌّبٖ إِب ثٛاسطخ ػّبي اٌششوخ أٚ ِمذَ خذِبد خبسجٟ

تحؼ١ش ِٚشالجخ إجشاءاد دخٛي ِٕشآد ا١ٌّبٖ ٚاٌّجبسٞ، إطذاس ِٛافمبد دخٛي، تٕس١ك، ِشافمخ ِٚشالجخ أطشاف 

. أحٕبء تٕف١ز أػّبي فٟ ِٕشآد اٌششوخ (ِمبٌْٚٛ)خبسج١خ 

.  تٕف١ز إجشاءاد ٚلب٠خ ٌتخف١غ إِىب١ٔبد حظٛي أصِخ ١ِبٖ

. وتبثخ، تحؼ١ش ٚط١بٔخ خطخ اٌششوخ ٌتض٠ٚذ ١ِبٖ ٚاٌتخٍض ِٓ اٌظشف اٌظحٟ أحٕبء أٞ حذث طٛاي أ٠بَ اٌسٕخ

ِسئ١ٌٛخ وبٍِخ ػٓ ط١بٔخ ِؼذاد اٌطٛاسئ، ِخضْٚ لطغ اٌغ١بس ٚٚسبئً اٌس١طشح فٟ اٌششوخ ػٕذ أصِبد ا١ٌّبٖ ٚاٌظشف 

. اٌظحٟ

. ٠حشص ػٍٝ ِٛػٛع اٌحّب٠خ اٌشخظ١خ ٚأٔظّخ اٌذفبع اٌّذٟٔ حست تؼ١ٍّبد ل١بدح اٌججٙخ اٌذاخ١ٍخ

االتظبي اٌذائُ ِغ ػٕبطش اٌتشغ١ً فٟ اٌششوخ ِٓ اجً اٌتؼشف ػٍٝ ِشبوً فٟ تض٠ٚذ ا١ٌّبٖ ٚاٌتخٍض ِٓ  اٌظشف 

. اٌظحٟ

. إلبِخ، ط١بٔخ، تحؼ١ش ٚسبئً  ٚتفؼ١ً ِشوض س١طشح ٌٍششوخ إلداسح أصِخ ١ِبٖ فٟ اٌحبالد اٌشٚت١ٕ١خ ٚاٌطبسئخ

ٚوزٌه إسشبد ٚتذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ  (تٕج١ٙبد ٚإسشبداد)ِسئ١ٌٛخ ػٓ تّش٠ش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌشسبئً ٌج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌششوخ 

. فٟ اٌششوخ فٟ ِجبي اٌطٛاسئ

ػجبؽ األِٓ، ِذساء اٌطٛاسئ ِشاوض اٌتفؼ١ً فٟ )إداسح اتظبالد ِغ ػٕبطش اٌسٍطبد فٟ ِٕطمخ ٔفٛر اٌششوخ 

. (اٌسٍطبد

تّخ١ً اٌششوخ فٟ ٌجبْ إداسح اٌطٛاسئ اٌجٍذ٠خ فٟ ثٍذاد ِٕطمخ ٔفٛر اٌششوخ ٚخٍك ػاللبد ػًّ ِغ ِسئٌٟٛ األِٓ حست 

. 2009/4أظش ِٕشٛس اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٛصاسح اٌذاخ١ٍخ فٟ ٘زا اٌس١بق - تمس١ُ اٌّٙبَ ث١ٓ اٌششوخ ٚاٌسٍطخ اٌّح١ٍخ

. ٠ٙتُ ثتحؼ١ش سسبئً ٌحبالد اٌطٛاسئ ثبٌتٕس١ك ِغ ألسبَ اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ اٌسٍطبد اٌّختٍفخ اٌّشتجطخ ثبٌششوخ

. ٠ٙتُ ثتحؼ١ش ِسح شبًِ ِسجك ألطحبة االحت١بجبد اٌخبطخ فٟ ِجبي تض٠ٚذ ا١ٌّبٖ ٚاٌتخٍض ِٓ  اٌظشف اٌظحٟ

. اتظبي جبسٞ ِغ ػٕبطش ششطخ إسشائ١ً، إداسح اٌطٛاسئ، خذِبد اإلطفبء ٚاإلٔمبر ٚػٕبطش اٌطٛاسئ األخشٜ

. سػب٠خ ِٛاػ١غ احتجبص األفشاد ٚاٌّؼذاد ٚاٌّشوجبد

ٔمً اٌحب٠ٚبد، تظ١ٍح أٔبث١ت  )٠ٙتُ ثبالٌتضاِبد إٌّبسجخ ٌحبالد اٌطٛاسئ ٚأصِبد ا١ٌّبٖ ِغ ِضٚدٞ اٌخذِبد ٌٍششوخ 

. (ِٕٚشآد، أٔظّخ حبسٛة ِٚشالجخ ٚغ١ش٘ب

إداسح اتظبي ِجبشش ِغ لسُ أِٓ ا١ٌّبٖ ٚاٌطٛاسئ ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ،  ٚتحز٠شاد أ١ِٕخ، تمبس٠ش ػٓ 

. ِشىالد إل١ّ١ٍخ ٚتط٠ٛشاد فٟ اٌّجبي



. إداسح اتظبي جبسٞ ِغ ِّخً ٚصاسح اٌظحخ ثبٌٕسجخ ٌتؼ١ٍّبد ٚحبٌخ جٛدح ا١ٌّبٖ

. ٠ٙتُ ثبٌتٛػ١خ أل١ّ٘خ ِٛاػ١غ األِٓ ٚاٌطٛاسئ فٟ اٌششوخ طٛاي أ٠بَ اٌسٕخ

٠ىْٛ شش٠ىب فٟ ِٕتذٜ ِذساء أِٓ ا١ٌّبٖ ٚاٌطٛاسئ، ِغ تحذ٠ج ِٕتظُ ِٓ ِّخٍٟ ِفٛع اٌششوبد ثّؼٍِٛبد تحز٠ش٠خ 

. ٚٔظش٠خ أخشٜ فٟ ِجبالد األِٓ ٚاٌطٛاسئ

 االٌتضاَ ثبٌّشبسوخ ثذٚساد اٌتؤ١ً٘ اٌتٟ تم١ّٙب سٍطخ ا١ٌّبٖ ٚاٌذفبع اٌّذٟٔ

: متطلثات الوظيفة

. حبطً ػٍٝ شٙبدح ثجشٚد- تؼ١ٍُ

 .شٙبدح حسٓ سٍٛن ِٓ ششطخ إسشائ١ً

. لذسح تٕظ١ّ١خ، تفؼ١ٍ١ٗ ٚإداسح ٚإششاف ػٍٝ إٌبط ٚلذسح ػٍٝ اإلسشبد

. ِمذسح ػٍٝ اٌتؼج١ش اٌىتبثٟ ٚاٌشفٛٞ

 .حبئض ػٍٝ سخظخ ل١بدح

: الراتة

. استٕبدا ٌتؼ١ٍّبد ِفٛع اٌششوبد فبْ ساتت ِسئٛي األِٓ ٚاٌطٛاسئ فٟ اٌششوخ ٠ىْٛ حست ِتطٍجبد ِذ٠ش األجٛس

 .10/07/2012آخش ِٛػذ ٌتمذ٠ُ اٌطٍجبد 

 .أطحبة اٌطٍجبد إٌّبسجخ ٠ذػْٛ ٌّمبثٍخ

مع فائق االحترام والتقدير 

مصطفى أتو ريا 
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