
 

 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة 

 

 اسم الوظيفة
 وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي ) الممتاز / العالي / مدير عام (

 

 وزارة القوى العاملة اسم الوزارة

كما موضح بالملف المرفق     للوظيفةالوصف العام    
 

 القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات  اإلدارية الفعالة.  المهارات األساسية
 

 المهارات الفنية

اجتياز البرامج التدريبية في مجال اإلدارة العليا التي يتم 
 اتاحتها من قبل الوزارة او الجهات المعنية .

 القدرات الالزمة لشغل الوظيفة وفقاً لطبيعتها .المهارات و 

 سنوات الخبرة

  

 كما موضح بالملف المرفق 
 

 ذكر / انثى النوع

 المؤهل
 مؤهل عالي مناسب

 

  5/9/2021 تاريخ بداية اإلعالن

 4/10/2021 تاريخ انتهاء التقدم

 العدد المطلوب للوظيفة
34 
 

 ميبيانات االتصال والتقد

الطلبات والمستندات مستوفاه باليدإلى األمانة الفنية للجنة  تسلم
 3الوظائف القيادية بديوان عام وزارة القوى العاملة الكائن بـ 

مدينة نصر يومياً من الساعة العاشرة  –ش يوسف عباس 
صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهر اً ولن تقبل الطلبات التي ترد 

اضغط ھنا

www.manpower.gov.egPDF/job/jobtemp.pdf


 

 ميعاد المحدد.قبل النشر أو بالبريد أو بعد ال

بطاقة الرقم --صورة نموذج طلب شغل الوظيفة  - المستندات المطلوبة
 القومي سارية .

مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها وفقا  -
للنموذج الصادر في شأنه قرار وزير التخطيط 

 2017لسنة  95والمتابعة لإلصالح اإلداري رقم 
الحاصل عليها صور الشهادات الدراسية بعد الجامعية  -

 إن وجدت.
صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في  -

 اللغات األجنبية والحاسب اآللي إن وجدت.
 صور 6علي ان يكون ما سبق من أصل +  -
 .6× 4صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم مقاس   7عدد  -

 

 بالنسبة للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة
جهة العمل الحالية  بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من -

تتضمن التأهيل العلمي والمؤهالت االضافية وتاريخ 
ومحل الميالد والحالة االجتماعية وتاريخ التعيين 
والدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها والخبرات 
النوعية والزمنية والوظائف اإلشرافية التي شغلها 
المتقدم وتواريخها وتقارير الكفاية عن السنتان 

تان والموقف من الجزاء ات واإلحالة للمحاكمة األخير
التأديبية او الجنائية ومحل اإلقامة الحالي والسابق 
ببطاقة الرقم القومي وأية بيانات أخرى يرى المتقدم 
إضافتها،مع تدعيم البيانأت والشهادة بكافة المستندات 

 المؤيدة لذلك.
 

 بالنسبة لغير العاملين بالجهاز اإلداري للدولة
بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في مجال  -

التخصص والقدرة على ا لتجديد واالبتكار مدعًما 
 بسيرة ذاتية و بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت




