
 ) ٤نموذج (  ٢٠١٨) لسنة  ١اعالن رقم (  والئحتھ التنفیذیةباصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظائف القیادیة ومعاییر التفضیل وفقا ألحكام القانون رقم بعض عن شغل  إعالن الھیئة العامة لألرصاد الجویة
  تعلن الھیئة العامة لألرصاد الجویة عن حاجتھا لشغل الوظائف القیادیة اآلتیة :

ـ مدیر عDام  ٥     للتدریب التخصصىـ مدیر عام اإلدارة العامة  ٤ـ مدیر عام االدارة العامة للبحث العلمى      ٣ة االقلیمى للتدریب    رئیس اإلدارة المركزیة لمركز القاھرـ ٢ـ رئیس االدارة المركزیة للمحطات واألجھزة واألرصاد    ١
  االدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش

  

١  إعداد / سمیر أنور

المسمى 
  الوظیفى

المستو
ى 
الوظی
  فى

موقعھا 
  التنظیمى

  وصف موجز من واقع بطاقة وصف الوظیفة

  شروط شغل الوظیفة

  الخبرة النوعیة والزمنیة  المؤھل الدراسى

معاییر التفضیل لشغل 
  الوظیفة

رئDیس  ـ  ١
االدارة 

المركزیDDDDDDDة 
للمحطDDDDDDDات 
واألجھDDDDDDزة 

  واألرصاد

تقDDDDDDDDDع ھDDDDDDDDDذه   العالیة
علDDDى الوظیفDDDة 
االدارة  قمDDDDDDDDDDة

المركزیDDDDDDDDDDDDDDDة 
للمحطDDDDDDDDDDDDDDDات 
واألجھDDDDDDDDDDDDDDزة 

  واألرصاد

   ٠االدارى العام من رئیس مجلس االدارة لتوجیھ لشاغل ھذه الوظیفة  یخضعـ 
العامDDة واالدارات التابعDDة لDDھ ویراجDDع نتDDائج اداریDDا علDDى االدارات  واشDDرافا عامDDا وفنیDDا شDDاغل الوظیفDDة ـDD یشDDرف 
   ٠اعمالھا 

مة للھیئة والتخطیط العام لبرامج العمل ومتابعة تطبیDق ھDذه البDرامج والتوجیDھ ـ االشتراك فى وضع السیاسة العا
   ٠العام والتنسیق بین االدارات العامة التابعة لھ 

عمال الرئاسیة المطلوبة من كDل ادارة عامDة علDى حDدة والبDت نھائیDا فDى ـ اصدار القرارات الھامة التى تتعلق باأل
الفنیة واالداریة الخاصة باالدارات العامة التابعة لالدارة المركزیة   األمورمیع كافة االختصاصات الموكلة لھ فى ج

٠   
ـ االشراف والتوجیھ العام بما یحقق تطویر وتنظیم ووضع السیاسة العامة لسDیر العمDل الفنDى واالدارى لDالدارات 

الموكلDDة الیھDDا وفقDDا للقDDوانین العامDDة التابعDDة لDDھ وتوزیDDع العمDDل علDDى ھDDذه االدارات ومراقبDDة تنفیDDذ االختصاصDDات 
   ٠واللوائح والنظم 

ـ التنسیق بین االدارات العامة داخل اطار االدارة المركزیة فیمDا یتعلDق بتخطDیط وتطDویر وتنفیDذ وتوجیDھ األعمDال 
   ٠المطلوبة من كل منھا فنیا واداریا من الناحیة التطبیقیة والعلمیة 

تنوع خبDرات العDاملین بكDل مDن المحطDات السDطحیة ومحطDات طبقDات ـ تنسیق ومتابعة تنفیذ االختصاصات نظرا ل
والDDورش والمحطDDات العسDDكریة ومعالجDDة التDDداخل فDDى الواجبDDات والمسDDئولیات  والمعامDDل الجDDو العلیDDا واألجھDDزة

   ٠الموكلة لكل منھما 
   ٠المتعلقة بحسن سیر العمل الفنى وانتظامھ  األمورـ البت فى 

م فDى الموضDوعات التDى التتحمDل أى تDاخیر كتعDدیل البDرامج الفنیDة أو تطDویر وسDائل ـ سرعة اتخاذ القرار الحاس
   ٠الخ  ٠٠٠الرصد او تصنیع مستلزمات التشغیل ومعالجة حاالت العطل 

   ٠ـ االشراف على اختیار مواقع المحطات وانشاء المحطات الجدیدة 
   ٠ ـ العمل على رفع درجة كفاءة اآلداء فى عملیات األرصاد الجویة

ـ االشDراف علDى عملیDات الصDیانة الدوریDة وعملیDات التقنDین والمعDایرة وتشDغیل المھمDات والمعDدات المسDتخدمة 
   ٠بالمحطات على اختالف انواعھا وعمل التعدیالت التى تتفق وتطویر العمل بالمحطات المدنیة منھا والعسكریة 

للمحطات بما یتفق وطبیعة العمل فDى ھDذه المحطDات والمعدات ومھمات التشغیل الالزمة  ةـ االشراف على األجھز
   ٠حسب ظروف وطبیعة المنطقة المقام علیھا المحطة 

    ٠ـ یؤدى ما یسند الیھ من اعمال اخرى مماثلة 

بكالوریوس علDوم طبیعDة أو 
او طبیعDDة ریاضDDة أو كلیھمDDا 

وحاسب او ریاضة وحاسDب 
مDDع او فلDDك وارصDDاد جویDDة 

دبلوم التخصص والدراسDات 
یDDDDا فDDDDى علDDDDم األرصDDDDاد العل

  الجویة

ـ قضاء مدة بینیDة قDدرھا 
علDDDDى األقDDDDل فDDDDى  ةسDDDDن

درجDDة مDDدیر وظیفDDة مDDن 
  أو ما یعادلھا  عام

ـDDDDD قضDDDDDاء مDDDDDدة خبDDDDDرة 
اجمالیDDDDDDة ال تقDDDDDDل عDDDDDDن 

عشDDر عامDDا تتفDDق  ثمانیDDة
مع طبیعة العمDل بالھیئDة 
( بالنسبة للمتقDدمین مDن 

  خارج الھیئة ) 

 DDادة ـDDى القیDDة علDDدرة فائقDDق
  .  خاذ القراراتوالتوجیھ وات

ـDDDDD القDDDDDدرة علDDDDDى التجدیDDDDDد 
  واالبتكار . 

ـDDD الحصDDDول علDDDى مDDDؤھالت 
  أعلى .

ـDDD المعرفDDDة الكافیDDDة باحDDDدى 
  . اللغات االجنبیة

 DDعـDDل مDDى التعامDDدرة علDDالق 
  الحاسب اآللى . 

ـDD االشDDتراك فDDى المDDؤتمرات 
والمDDذكرات  وإعDDداد البحDDوث

  .الفنیة 
ـDD سDDابقة العمDDل بالمنظمDDات 

  .یةواإلقلیمالدولیة 
ـDD اجتیDDاز البDDرامج التدریبیDDة 
الالزمة لشغل الوظیفDة طبقDا 

   ٠ألحكام القانون 

  
  
  

المسمى 
 الوظیفى

المستو
ى 
الوظی
 فى

 وصف موجز من واقع بطاقة وصف الوظیفة موقعھا التنظیمى

 شروط شغل الوظیفة

 المؤھل الدراسى
الخبرة النوعیة 

 والزمنیة
 معاییر التفضیل لشغل الوظیفة

ئیس رـ  ٢
اإلدارة 

المركزیDDDDDة 

تقDDDDDDDDDع ھDDDDDDDDDذه   العالیة
علDDDى الوظیفDDDة 
اإلدارة قمDDDDDDDDDDة 

  ٠ االدارى العام من رئیس مجلس اإلدارةـ یعمل شاغل ھذه الوظیفة تحت التوجیھ 
   ٠ات العامة التابعة لھ وتوزیع العمل علیھا والتنسیق بینھا ـ یشرف شاغل ھذه الوظیفة إشرافا عاما فنیا على اإلدار

ـDD یشDDرف علDDى حصDDر االحتیاجDDات التدریبیDDة وإعDDداد خطDDط وموازنDDات التDDدریب السDDنویة وعرضDDھا علDDى الجھDDاز المركDDزى 

بكالوریوس علوم 
طبیعDDة أو ریاضDDة 
او أو كلیھمDDDDDDDDDDDDDDا 

ـDDDD قضDDDDاء مDDDDDدة 
 سنةبینیة قدرھا 
فDDDى  علDDDى األقDDDل

 DDDDادة ـDDDDى القیDDDDة علDDDDدرة فائقDDDDق
  .  والتوجیھ واتخاذ القرارات

  ـ القدرة على التجدید واالبتكار . 



 ) ٤نموذج (  ٢٠١٨) لسنة  ١اعالن رقم (  والئحتھ التنفیذیةباصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظائف القیادیة ومعاییر التفضیل وفقا ألحكام القانون رقم بعض عن شغل  إعالن الھیئة العامة لألرصاد الجویة
  تعلن الھیئة العامة لألرصاد الجویة عن حاجتھا لشغل الوظائف القیادیة اآلتیة :

ـ مدیر عDام  ٥     للتدریب التخصصىـ مدیر عام اإلدارة العامة  ٤ـ مدیر عام االدارة العامة للبحث العلمى      ٣ة االقلیمى للتدریب    رئیس اإلدارة المركزیة لمركز القاھرـ ٢ـ رئیس االدارة المركزیة للمحطات واألجھزة واألرصاد    ١
  االدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش

  

٢  إعداد / سمیر أنور

لمركDDDDDDDDDDDDز 
القDDDDDDDDDاھرة 
 االقلیمDDDDDDDى
  للتدریب

المركزیDDDDDDDDDDDDDDDة 
لمركز القDاھرة 
 االقلیمDDDDDDDDDDDDDDDDDى

  للتدریب

   ٠للتنظیم واإلدارة بعد اعتمادھا من السید / رئیس مجلس إدارة الھیئة 
ة الواردة بالخطة وتقییم البرامج التدریبیة بھدف تطویرھا وفقا لالحتیاجات اإلقلیمیة والدولیة ـ یشرف على تنفیذ األنشطة التدریبی

٠   

الجویة الخاصة بالتDدریب قیDد التنفیDذ علDى ضDوء السیاسDة العامDة للدولDة فDى ھDذا  دـ وضع خطط المنظمة العالمیة لألرصا
   ٠الشأن 

یة المتخصصDة فDى مجDالى التDدریب التخصصDى والتDدریب علDى أعمDال ـ اإلشراف على تأھیل وتدریب وإعداد الكوادر الفن 
الرصد بجمھوریة مصر العربیة ودول االتحاد االقلیمى األول ( أفریقیا ) والمناطق األخرى فى العالم طبقDا لاللتDزام الDدولى 

   ٠تجاه المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة 
لفDة بالدولDة بھDدف التنسDیق بینھDا وبDین المركDز فDى مجDال النشDاط ـ یشرف على إجDراء االتصDاالت بجھDات التDدریب المخت

  التدریبى  
   ٠ـ یشرف على إعداد الكوادر الفنیة فى المجال االدارى 

ـ یشرف على تنفیذ القرارات والتوصDیات الدولیDة التDى تتصDل بشDئون التأھیDل والتDدریب الفنDى التDى یتقDرر العمDل بھDا فDى 
   ٠ستمرار للتأكد من بلوغ اإلدارة ومكوناتھا وأفرادھا أقصى درجات الكفایة واإلنتاج أراضى الجمھوریة كما یعمل با

ـ یشرف على وضع خطة تطویر العمل وأسالیب التدریب الفنى لجمیع أنشDطة اإلدارة المركزیDة للتDدریب وفقDا لالحتیاجDات 
   ٠الدولیة واإلقلیمیة ومتابعة تنفیذھا 
العلمیة والفنیة واألجھزة والمعدات والمھمات التى تعتمد علیھا فى القیDام بواجباتھDا  عـ یشرف على تزوید المركز بالمراج

   ٠ لعلى الوجھ األكم
المركز یقدم للسید / رئیس مجلس اإلدارة مع موافاة الجھDاز المركDزى  تـ یشرف على إعداد تقریر سنوى بنشاط وانجازا

  للتنظیم واإلدارة بصورة منھ
   ٠حاسم فى الموضوعات التى التتحمل اى تأخیر ـ سرعة اتخاذ القرار ال

ـDD إصDDدار القDDرارات الھامDDة التDDى تتعلDDق بالعمDDال الرئاسDDیة المطلوبDDة مDDن كDDل إدارة عامDDة علDDى حDDده والبDDت نھائیDDا فDDى كافDDة 
لمعوقات التى االختصاصات الموكلة لھ فى جمیع األمور الفنیة واإلداریة الخاصة باإلدارات العامة التابعة لھ وإزالة المشاكل وا

   ٠تعترض سیر العمل 

   ٠من أعمال أخرى مماثلة  إلیھـ یؤدى ما یسند 

طبیعة وحاسب او 
ریاضDDDة وحاسDDDب 
او فلDDDDك وارصDDDDاد 

مDDع دبلDDوم جویDDة 
التخصDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDص 
والدراسDDات العلیDDا 
فDDى علDDم األرصDDاد 

  الجویة

وظیفDDDDDDDDة مDDDDDDDDن 
 درجة مDدیر عDام
  أو ما یعادلھا 

ـDDDD قضDDDDاء مDDDDDدة 
 إجمالیDDDDDةخبDDDDرة 

 ثمانیةالتقل عن 
عشر عاما تتفق 
مع طبیعة العمDل 

ة ( ئDDDDDDDDDDDDDDDDDDDبالھی
بالنسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDبة 
للمتقDDDDدمین مDDDDن 
  خارج الھیئة ) 

  مؤھالت أعلى . ـ الحصول على
ـ المعرفة الكافیDة باحDدى اللغDات 

  . االجنبیة
 DDDDعـDDDDل مDDDDى التعامDDDDدرة علDDDDالق 

  الحاسب اآللى . 
ـDDDDD االشDDDDDتراك فDDDDDى المDDDDDؤتمرات 

والمDDDDDذكرات  وإعDDDDDداد البحDDDDDوث
  .الفنیة 

ـDDDDD سDDDDDابقة العمDDDDDل بالمنظمDDDDDات 
  الدولیة واإلقلیمیة.

ـDDDD اجتیDDDDاز البDDDDرامج التدریبیDDDDDة 
الالزمDDDDة لشDDDDغل الوظیفDDDDة طبقDDDDا 

 ٠م القانون ألحكا

  

  

  

  

المسمى 
  الوظیفى

المستو
ى 
الوظی
  فى

موقعھا 
  التنظیمى

  وصف موجز من واقع بطاقة وصف الوظیفة

  شروط شغل الوظیفة

  الخبرة النوعیة والزمنیة  المؤھل الدراسى

معاییر التفضیل لشغل 
  الوظیفة

مDDDDدیر  ـ ٣
عDDام االدارة 
العامDDDDDDDDDDDDDDة 
للبحDDDDDDDDDDDDDDث 

  العلمى

مدیر 
  عام

تقDDDDDDDDDع ھDDDDDDDDDذه 
الوظیفDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDاالدارة ب
المركزیDDDDDDDDDDDDDDDة 
لبحDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDوث 
االرصDDDDDDDDDDDDDDDDDاد 

التوجیھ العام والفنى مDن رئDیس االدارة المركزیDة لبحDوث االرصDاد ـ یعمل شاغل ھذه الوظیفة تحت 
   ٠الجویة 

   ٠ـ یشرف شاغل الوظیفة اشرافا عاما على االدارات التابعة لھ ویراجع نتائج اعمالھا 
البDDرامج التنفیذیDDة فDDى مجDDال األرصDDاد الجویDDة المتعلقDDة ـDD یشDDرف علDDى وضDDع خطDDة البحDDوث ووضDDع 

   ٠بالبحوث والمتابعة لھا 
   ٠ـ وضع خطة تطویر العمل لجمیع أنشطة االدارة العامة ومتابعة تنفیذھا 

بكالوریوس علDوم طبیعDة أو 
او طبیعDDة ریاضDDة أو كلیھمDDا 

وحاسب او ریاضة وحاسDب 
مDDع او فلDDك وارصDDاد جویDDة 

دبلوم التخصص والدراسDات 
العلیDDDDا فDDDDى علDDDDم األرصDDDDاد 

 الجویة 

ـDD قضDDاء مDDدة بینیDDة قDDدرھا 
سDDDDDنتان علDDDDDى األقDDDDDل فDDDDDى 
وظیفDDة مDDن الدرجDDة األولDDى 

   ٠أو مایعادلھا 
جمالیDة ـ قضاء مDدة خبDرة إ

عشر عامDا  سبعةالتقل عن 
تتفDDDDق مDDDDع طبیعDDDDة العمDDDDل 

 DDادة ـDDى القیDDة علDDدرة فائقDDق
  .  والتوجیھ واتخاذ القرارات

ـDDDDD القDDDDDدرة علDDDDDى التجدیDDDDDد 
  واالبتكار . 

ـDDD الحصDDDول علDDDى مDDDؤھالت 
  أعلى .

ـDDD المعرفDDDة الكافیDDDة باحDDDدى 



 ) ٤نموذج (  ٢٠١٨) لسنة  ١اعالن رقم (  والئحتھ التنفیذیةباصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظائف القیادیة ومعاییر التفضیل وفقا ألحكام القانون رقم بعض عن شغل  إعالن الھیئة العامة لألرصاد الجویة
  تعلن الھیئة العامة لألرصاد الجویة عن حاجتھا لشغل الوظائف القیادیة اآلتیة :

ـ مدیر عDام  ٥     للتدریب التخصصىـ مدیر عام اإلدارة العامة  ٤ـ مدیر عام االدارة العامة للبحث العلمى      ٣ة االقلیمى للتدریب    رئیس اإلدارة المركزیة لمركز القاھرـ ٢ـ رئیس االدارة المركزیة للمحطات واألجھزة واألرصاد    ١
  االدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش

  

٣  إعداد / سمیر أنور

الجویDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
  والمناخ 

ـ مسئول عن توجیھ البحوث التطبیقیة والنظریة فى مجاالت األرصاد الجویة والعمDل علDى تطویرھDا 
٠   

مات التى تكفل تحقیDق األھDداف المرسDومة وضDبط الرقابDة علDى تنفیDذ ھDذه ـ یصدر القرارات والتعلی
   ٠القرارات باالدارة العامة للبحث العلمى 

ـ یراجع النتائج االجمالیDة النشDطة االدارات واعتمادھDا وابDداء التوجیھDات والمالحظDات التDى تعDاون 
   ٠على تطویر وتحسین اسلوب ومستوى العمل بھا 

   ٠وضوعات التى تقع فى اطار اختصاصاتھ وذلك فى حدود السلطات المخولة لھ ـ یبت فى جمیع الم
   ٠ـ یشرف على اعداد مشروعات المیزانیة الخاصة باالدارة العامة للبحث العلمى 

   ٠ـ یعمل على تطویر اسالیب البحث العلمى بالھیئة وفقا لالحتیاجات الدولیة واالقلیمیة 
  ٠خرى مماثلة ـ یؤدى ما یسند الیھ من أعمال أ

بالھیئDDة بالنسDDبة للمتقDDدمین 
  ٠من خارج الھیئة 

  . اللغات االجنبیة
 DDدرـDDعالقDDل مDDى التعامDDة عل 

  الحاسب اآللى . 
ـDD االشDDتراك فDDى المDDؤتمرات 

والمDDذكرات  وإعDDداد البحDDوث
  .الفنیة 

ـDD سDDابقة العمDDل بالمنظمDDات 
  الدولیة واإلقلیمیة.

ـDD اجتیDDاز البDDرامج التدریبیDDة 
الالزمة لشغل الوظیفDة طبقDا 

  ٠ألحكام القانون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المسمى 
  الوظیفى

المستو
ى 
الوظی
  فى

موقعھا 
  التنظیمى

  وصف موجز من واقع بطاقة وصف الوظیفة

  شروط شغل الوظیفة

  الخبرة النوعیة والزمنیة  المؤھل الدراسى

معاییر التفضیل لشغل 
  الوظیفة

مDDDDدیر  ـ ٤
عDDام االدارة 
العامDDDDDDDDDDDDDDة 
للتDDDDDDDDDDدریب 
  التخصصى

مدیر 
  عام

تقDDDDDDDDDع ھDDDDDDDDDذه 
الوظیفDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
بDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاالدارة 
المركزیDDDDDDDDDDDDDDDة 
لمركز القDاھرة 
االقلیمDDDDDDDDDDDDDDDDDى 

  یبللتدر

التوجیھ العام من رئDیس االدارة المركزیDة لمركDز القDاھرة االقلیمDى ـ یعمل شاغل ھذه الوظیفة تحت 
   ٠للتدریب 

   ٠یشرف على جمیع االدارات تحت رئاستھ ـ 
تیاجDات االدارات ـ یشرف على تأھیل وتدریب العاملین فى مجال التدریب التخصصى بما یتفق مع اح

    التى یعملون بھا
ى تأھیل وتدریب العاملین فى الوزارات والمصالح والھیئات األخرى ممDن تحتDاج طبیعDة ـ یشرف عل

عملھDDم الDDى تDDدریب خDDاص فDDى مجDDال االرصDDاد الجویDDة وفقDDا الحتیاجDDات كDDل مDDنھم بمDDا ى ذلDDك طلبDDة 
الكلیDات والمعاھDDد العلمیDة والمدنیDDة والعسDكریة ومبعDDوثى الDدول االخDDرى الDذین یوفDDدون الDى الھیئDDة 

   ٠ض الغر لھذا

بكالوریوس علDوم طبیعDة أو 
او طبیعDDة ریاضDDة أو كلیھمDDا 

وحاسب او ریاضة وحاسDب 
مDDع او فلDDك وارصDDاد جویDDة 

دبلوم التخصص والدراسDات 
العلیDDDDا فDDDDى علDDDDم األرصDDDDاد 

 الجویة 

ـDD قضDDاء مDDدة بینیDDة قDDدرھا 
سDDDDDنتان علDDDDDى األقDDDDDل فDDDDDى 
DDة األولDDن الدرجDDة مDDى وظیف

   ٠أو مایعادلھا 
ـ قضاء مDدة خبDرة إجمالیDة 

عشر عامDا  سبعةالتقل عن 
تتفDDDDق مDDDDع طبیعDDDDة العمDDDDل 
بالھیئDDة بالنسDDبة للمتقDDدمین 

  ٠من خارج الھیئة 

 DDادة ـDDى القیDDة علDDدرة فائقDDق
  .  والتوجیھ واتخاذ القرارات

ـDDDDD القDDDDDدرة علDDDDDى التجدیDDDDDد 
  واالبتكار . 

ـDDD الحصDDDول علDDDى مDDDؤھالت 
  أعلى .

فیDDDة باحDDDدى ـDDD المعرفDDDة الكا
  . اللغات االجنبیة

 DDعـDDل مDDى التعامDDدرة علDDالق 
  الحاسب اآللى . 



 ) ٤نموذج (  ٢٠١٨) لسنة  ١اعالن رقم (  والئحتھ التنفیذیةباصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظائف القیادیة ومعاییر التفضیل وفقا ألحكام القانون رقم بعض عن شغل  إعالن الھیئة العامة لألرصاد الجویة
  تعلن الھیئة العامة لألرصاد الجویة عن حاجتھا لشغل الوظائف القیادیة اآلتیة :

ـ مدیر عDام  ٥     للتدریب التخصصىـ مدیر عام اإلدارة العامة  ٤ـ مدیر عام االدارة العامة للبحث العلمى      ٣ة االقلیمى للتدریب    رئیس اإلدارة المركزیة لمركز القاھرـ ٢ـ رئیس االدارة المركزیة للمحطات واألجھزة واألرصاد    ١
  االدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش

  

٤  إعداد / سمیر أنور

یشارك فى تنفیذ القرارات والتوصیات الدولیة التى تتصل بشئون التDدریب التخصصDى التDى یتقDرر ـ 
العمل بھا فى اراضى الجمھوریDة كمDا یعمDل باسDتمرار للتاكDد مDن بلDوغ االدارة ومكوناتھDا وأفرادھDا 

   ٠االنتاج واقصى درجات الكفایة 
جھزة والمعدات والمھمDات التDى تعتمDد علیھDا فDى القیDام ـ یزود االدارة بالمراجع العلمیة والفنیة واال

   ٠على الوجھ األكمل  بواجباتھا
 DDة ـDDات الدولیDDا لالحتیاجDDة وفقDDتخدمة بالھیئDDى المسDDدریب التخصصDDالیب التDDویر اسDDى تطDDل علDDیعم

   ٠واالقلیمیة 
   ٠ـ یشرف على االحتفاظ بقاعدة بیانات لكل الذین تم تدریبھم باالدارات التابعة لھ 

یوزع العمل بین الذین یعملون تحت رئاستھ ومتابعة اعمالھم وتوجیھھم التوجیھ السلیم اوال بDأول  ـ
   ٠بصفة منتظمة بما یؤكد قیامھم باداء واجباتھم على الوجھ الصحیح 

ـ االشتراك فى اعداد الكوادر الفنیة المتخصصة فى مجال االرصاد الجویة بجمھوریDة مصDر العربیDة 
لیمى االول ( أفریقیا ) والمناطق االخرى فى العDالم طبقDا لاللتDزام الDدولى تجDاه تجDاه ودول اتحاد االق

   ٠المنظمة العالمیة لالرصاد الجویة 
   ٠االحتیاجات التدریبیة واعداد خطط وموازنات التدریب السنویة  ـ االشتراك فى حصر 

   ٠ ـ وضع خطة تطویر برامج واسالیب التدریب باالدارة ومتابعة تنفیذھا
   ٠ـ یؤدى ما یسند الیھ من أعمال أخرى مماثلة 

ـDD االشDDتراك فDDى المDDؤتمرات 
والمDDذكرات  وإعDDداد البحDDوث

  .الفنیة 
ـDD سDDابقة العمDDل بالمنظمDDات 

  الدولیة واإلقلیمیة.
ـDD اجتیDDاز البDDرامج التدریبیDDة 
الالزمة لشغل الوظیفDة طبقDا 

  ٠ألحكام القانون 

  

  

  

  

  

المسمى 
  یفىالوظ

المستو
ى 
الوظی
  فى

موقعھا 
  التنظیمى

  وصف موجز من واقع بطاقة وصف الوظیفة

  شروط شغل الوظیفة

  الخبرة النوعیة والزمنیة  المؤھل الدراسى

معاییر التفضیل لشغل 
  الوظیفة

مDDDDدیر  ـ ٥
عDDام االدارة 
العامDDDDDDDDDDDDDDة 
لألجھDDDDDDDDDزة 
والمعامDDDDDDDل 

  والورش

مدیر 
  عام

تقDDDDDDDDDع ھDDDDDDDDDذه 
الوظیفDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
بDDDDDDDDDDDDDDDDDDDاالدارة 
المركزیDDDDDDDDDDDDDDDة 
للمحطDDDDDDDDDDDDDDDات 
 ةواألجھDDDDDDDDDDDDDDز

  واألرصاد

التوجیDDھ العDDام والفنDDى مDDن رئDDیس االدارة المركزیDDة للمحطDDات ـDD یعمDDل شDDاغل ھDDذه الوظیفDDة تحDDت 
   ٠واألرصاد  ةواألجھز
   ٠شاغل ھذه الوظیفة على جمیع العاملین باالدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش  ـ یشرف

مستخدمة بكافة انواعھا بDالمواقع المختلفDة بالھیئDة ـ االشراف على برامج معالجة شئون اآلجھزة ال
والمحطDDات الداخلیDDة والخارجیDDة ویشDDمل ذلDDك االصDDالح والصDDیانة واالختیDDار والتقنDDین مDDع تنظDDیم 

   ٠المأموریات الالزمة لذلك 
   ٠ـ وضع خطة تطویر العمل لجمیع انشطة االدارة العامة ومتابعة تنفیذھا 

ھDزة بأنواعھDا المختلفDة والمعDدات التDى تDرد للھیئDة مDن الجھDات ـ االشراف على معالجة شئون األج
   ٠الخارجیة لالصالح والصیانة واالختبار والمعایرة 

ـ االشراف على متابعة تنفیذ اعمال لجان الممارسات والبت والفحص الخاصDة باالحتیاجDات الجدیDدة 
   ٠من أجھزة وقطع غیار 

DDة مDDاتقره الھیئDDذ مDDراءات لتنفیDDاذ االجDDاتخ DDئون ـDDل بشDDى تتصDDة التDDیات الدولیDDرارات والتوصDDن الق

بكالوریوس علDوم طبیعDة أو 
او طبیعDDة ریاضDDة أو كلیھمDDا 

وحاسب او ریاضة وحاسDب 
مDDع او فلDDك وارصDDاد جویDDة 

دبلوم التخصص والدراسDات 
رصDDDDاد العلیDDDDا فDDDDى علDDDDم األ

 الجویة 

ـDD قضDDاء مDDدة بینیDDة قDDدرھا 
سDDDDDنتان علDDDDDى األقDDDDDل فDDDDDى 
وظیفDDة مDDن الدرجDDة األولDDى 

   ٠أو مایعادلھا 
ـ قضاء مDدة خبDرة إجمالیDة 

عشر عامDا  سبعةالتقل عن 
تتفDDDDق مDDDDع طبیعDDDDة العمDDDDل 
بالھیئDDة بالنسDDبة للمتقDDدمین 

  ٠من خارج الھیئة 

 DDادة ـDDى القیDDة علDDدرة فائقDDق
  .  والتوجیھ واتخاذ القرارات

ـDDDDD القDDDDDدرة علDDDDDى التجدیDDDDDد 
  واالبتكار . 

ـDDD الحصDDDول علDDDى مDDDؤھالت 
  أعلى .

ـDDD المعرفDDDة الكافیDDDة باحDDDدى 
  . اللغات االجنبیة

 DDعـDDل مDDى التعامDDدرة علDDالق 
  الحاسب اآللى . 

ـDD االشDDتراك فDDى المDDؤتمرات 
والمDDذكرات  وإعDDداد البحDDوث

  .الفنیة 



 ) ٤نموذج (  ٢٠١٨) لسنة  ١اعالن رقم (  والئحتھ التنفیذیةباصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١الوظائف القیادیة ومعاییر التفضیل وفقا ألحكام القانون رقم بعض عن شغل  إعالن الھیئة العامة لألرصاد الجویة
  تعلن الھیئة العامة لألرصاد الجویة عن حاجتھا لشغل الوظائف القیادیة اآلتیة :

ـ مدیر عDام  ٥     للتدریب التخصصىـ مدیر عام اإلدارة العامة  ٤ـ مدیر عام االدارة العامة للبحث العلمى      ٣ة االقلیمى للتدریب    رئیس اإلدارة المركزیة لمركز القاھرـ ٢ـ رئیس االدارة المركزیة للمحطات واألجھزة واألرصاد    ١
  االدارة العامة لألجھزة والمعامل والورش

  

٥  إعداد / سمیر أنور

   ٠مواصفات وطرق أداء األجھزة ومعدات الرصد بجمیع أنواعھا 
ـDD متابعDDة تنفیDDذ االوامDDر االداریDDة المنظمDDة للعمDDل وضDDمان حسDDن سDDیره وكDDذلك االشDDراف علDDى تنفیDDذ 

   ٠الفھ التعلیمات الخاصة باالمن الصناعى بمواقع االدارة العامة من ورش ومعامل وخ
ـ متابعة البحوث والتجارب التى تتم فDى الDدول المختلفDة ودراسDة امكDان االسDتفادة منھDا فDى تطDویر 

   ٠االجھزة والمعدات المستخدمة وتصنیع بعضھا 
ـ یشرف على وضع البرامج الالزمة للدورات التدریبیة وتنفیذھا فى مجال اصDالح وصDیانة وتطDویر 

   ٠ارسین المحلیین والمبعوثین من الدول المختلفة االجھزة على اختالف انواعھا للد
   ٠ـ مسئول عن اعداد المیزانیة السنویة لالدارة العامة وبما یحقق خطة الھیئة 

االرصDاد علDى ـ االشراف على اعداد المواصDفات لالجھDزة والمعDدات وقطDع الغیDار الالزمDة ألجھDزة 
   ٠ضوء احتیاجات الھیئة وطبقا للخطط المعتمدة 

   ٠ى شاغل ھذه الوظیفة العمل فى ظروف خطرة لتواجده أحیانا باى من الورش أو المعامل ـ یؤد
   ٠ـ یؤدى ما یسند الیھ من أعمال أخرى مماثلة 

ـDD سDDابقة العمDDل بالمنظمDDات 
  الدولیة واإلقلیمیة.

بDDرامج التدریبیDDة ـDD اجتیDDاز ال
الالزمة لشغل الوظیفDة طبقDا 

  ٠ألحكام القانون 

  

جویة ـ موقع الحكومة المصریة والموضح على موقع الھیئة العامة لألرصاد الاملین ( إدارة شئون األفراد ) ـ على راغبى التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إلیھا استیفاء نموذج طلب شغل الوظیفة ویمكن الحصول علیھ من اإلدارة العامة لشئون الع
  ) ملفات كل ملف یحتوى على االتى: ٧مرفقا بھ عدد (  على االنترنت

التى شغلھا المتقدم ـ الشھادات والدورات التدریبیة الحاصل علیھا فى والزمنیة ـ الوظائف اإلشرافیة والقیادیة ) بیان الحالة معتمد موضحا بھ التأھیل العلمى ـ المؤھالت األعلى ـ تقاریر كفایة األداء عن أخر ثالث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعیة  ١
خطابات الشكر والتقدیر أو أیة بیانات یة واإلقلیمیة إن وجدت ـ أوجھ التمیز ( الحصول على المدیر المتمیز ـ مجال الحاسب اآللى واللغات األجنبیة وغیرھا ـ مایفید االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدول

   ٠أخرى یرى المتقدم إضافتھا ) مدعما بالمستندات المؤیدة لذلك 
   ٠عما بالمستندات المؤیدة لذلك ) بیان عن أبرز انجازات وإسھامات المتقدم التى قام بھا خالل شغلھ للوظائف اإلشرافیة والقیادیة السابقة على الوظیفة المتقدم لھا مد ٢
، ویراعى فى المقترح التطویرى أن یتضمن أھدافا محددة زمنیا وقابلة للقیاس والتطبیق ومشتملة على وسائل  إجراءاتھالتى تحكم العمل وتبسیط  األنظمةوتطویر  أدائھاأنشطتھا الرئیسیة لتحسین الوحدة أو أحد ) ان یقدم مقترحا وافیا لتطویر  ٣

   ٠البشریة المتاحة التحقیق فى حدود االمكانیات المالیة و
   ٠حدیثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظیفة + صورة من بطاقة الرقم القومى  ٦×  ٤صور شمسیة مقاس  ٦) عدد  ٤
باسم السید الدكتور / رئیس مجلس االدارة ولن یلتفت ا ) من تاریخ النشر على بوابة الحكومة االلكترونیة المصریة فى موعد غایتھ شھر ( ثالثون یوم الى االمانة الفنیة للجنة القیادات بادارة شئون االفرادتقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم بالید )  ٥

   ٠الى الطلبات التى ترد بعد انتھاء فترة االعالن أو الطلبات غیر المستوفاه للشروط الواردة بعالیھ 

 ( األمانة الفنیة للجنة القیادات )  كوبرى القبة ـ القاھرةع الخلیفة االمامون ـ ـ شارعلى العنوان التالى : الھیئة العامة لألرصاد الجویة 
   

  

   ٦/٢/٢٠١٨بدایة اإلعالن : 
  ٥/٣/٢٠١٨نھایة اإلعالن : 


