اعالٌ جبيعخ ثُٓب
تى فتح ثبة انتقدو نشغم ٔظيفخ

-:

 .1يددد س ئرازح انتٕجيددخ انًددبنٗ – يقيًددخ ثبندزجددخ ا ٔنددٗ
ثبنًجًٕعددددددخ انُٕعيددددددخ انت ظظدددددديخ نٕظددددددب انتًٕ ددددددم
ٔانًحبسجخ0
 .2يددددددد س ئرازح انٕافددددددد ٍ – يقيًددددددخ ثبندزجددددددخ ا ٔنددددددٗ
ثبنًجًٕعخ انُٕعيخ انت ظظيخ نٕظب انتعهيى0
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ٔانًحبسجخ0
ْٔرِ انٕظيفخ تقع ثب رازح انعبيخ نهتٕجيّ انًبنٗ ٔا رازٖ
ثب رازح
ٔ عهٗ يٍ سغت فٗ انتقدو نشغم ْرِ انٕظب اٌ تقدو
ثطهت ثبسى انسيد /اييٍ انجبيعخ نهشئٌٕ ا راز خ يسفق ثّ ثيبٌ
حبنتّ انٕظيفيخ ٔزؤ خ نتطٕ س انٕظيفخ انًتقدو نٓب ثحيث كٌٕ
انًتقدو يٍ شبغهٗ ٔظب كجيس ثدزجخ يد س عبو أٔ شبغهٗ
اندزجخ ا ٔنٗ انت ظظيخ عهٗ اٌ كٌٕ انطهت يسفق ثّ
يٕافقخ جٓخ عًهّ ٔيعتًد فٗ يٕعد غب تّ شٓسيٍ
2019/1/و0

عتًد،،،
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ٔظيفخ يد س ارازح انتٕجيخ انًبنٗ (ثبندزجخ ا ٔنٗ)
انٕظب (يد س ارازح انتٕجيّ انًبنٗ) ثبندزجخ ا ٔنٗ
انًسفقــــــــــــــــــــــــــــــــــبد
يد س ارازح انتٕجيّ انًبنٗ ( اندزجخ ا ٔنٗ)
اسى انٕظيفخ
جبيعخ ثُٓب
جٓخ انعًم
كٕر انٕظيفخ
ا رازح ا شسافيخ
َٕع انٕظيفخ
ٔشازح انتعهيى انعبنٗ
اسى انٕشازح
ت تض انٕظيفخ ثفحض جًيع اعًبل انًٕاشَخ ٔانحسبثبد ٔانًشتس بد ٔانً بشٌ
انٕط انعبو نهٕظيفخ
ٔاعًبل انعٓد انًبنيخ ٔانعٓد انش ظيخ ٔاعًبل يُدٔثٗ انظسف ثٕحداد انجبيعخ
انً تهفخ ٔ0تقع ْرِ انٕظيفخ ثب رازح انعبيخ نهتٕجيّ انًبنٗ ٔا رازٖ ثبرازح انجبيعخ0
استيفبء شسٔط شغم انٕظيفخ طجقب نجطبقخ انٕط – يإْم عبل يُبست يع قضبء يدح ثيُيخ
انًٓبزاد ا سبسيخ
قدزْب  6سُٕاد فٗ ٔظيفخ يٍ اندزجخ ا رَٗ يجبشسح – اجتيبش احدٖ انجسايج انتدز جيخ
انًتطهجخ نشغم انٕظيفخ انًعهٍ عُٓب  -تقد ى زؤ خ نهٕظيفخ انًعهٍ عُٓب 0

انًجًٕعخ انُٕعيخ
سُٕاد ان جسح
انُٕع
انًإْم
انعًس
تبز خ ثدا خ ا عالٌ
تبز خ اَتٓبء انتقدو
عدر ا ش بص انًطهٕثيٍ
نهٕظيفخ
ثيبَبد ا تظبل ٔانتقدو
انًستُداد انًطهٕثخ

يٕاعيد انًقبثالد انش ظيخ
ٔا ختجبزاد
اسًبء يٍ ٔقع عهيٓى ا ختيبز

نٕظب انتًٕ م ٔانًحبسجخ
 11سُخ
ذكس  ،اَثٗ
يإْم عبل يُبست
شٓس يٍ تبز خ انُشس
1
تقدو انطهجبد ش ظيب ٔتسهى ثبنيد ثبسى انسيد  /اييٍ انجبيعخ
ثيبٌ حبنخ ٔظيفيخ يعتًدا ٔيٕضحب ثّ انتأْيم انعهًي ٔانًإْالد اإلضبفيخ ٔان جساد انُٕعيخ
ٔانصيُيخ ٔانٕظب اإلشسافيخ انتٗ شغهٓب ٔاندٔزاد انتدز جيخ َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ٔخطبثبد انشكس
ٔانتقد س ٔانجصاءاد ٔاألجبشاد ئٌ ٔجدد ٔتقبز س انكفب خ نألراء عٍ انسُتيٍ األخيستيٍ 0
ثيبٌ تفظيهي عٍ اثسش اإلَجبشاد ٔزؤ خ نهٕظيفخ انًتقدو نٓب 0
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