مجهورية مصر العربية
ارةُ ال َّت َ
ِو َز َ
ضا ُم ِن ااْلِ اجتِ َماعِ يِ

مديرية التضامن االجتماعي بــــ
ــــــــــــــــــــــ

بيان حـالة وظـيفية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلســـــــــــــــــــــم /

تــــاريــخ امليــــــالد /

املـــؤهـل الــدراسـى /

الوظيــــفة احلــاليـــة /
اجلهــة التابعـــة هلـا /
حمـل اإلقـامــــــــــة /

تـدرج الدرجات املاليـة /

بدء الخدمة -:
ثـــانيــة -:
كبير أخصائيين-:

/
/
/

19

/
/
/

ثالثة -:
أولى -:
مدير عام -:

/ /
/ /
/ /

19

بيان األجازات واإلعـارات وجهتهـا -:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العــــالوة التــشجيعيـة /
اجلـزاءات التي لـم متحى /

تقــــاريـــر الكفايــــــة/

املــرتــب األســـاسـي /

الوظائف السابقة وتاريخ شغلها منذ بدء اخلدمة وحىت اآلن -:
الوظيفــــــــــة

التـــــــاريــــــخ

الدورات التدريبية

مـديـر عـام

اإلدارة العامة لشئون العاملني
(أ/

)

مـديـر

مديرية التضامن االجتماعي بـ
(أ/

)

قـطـــاع الـشــئـون االجـتـمـــاعـيـة
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات

طلب شغل الوظائف القيادية
السيد األستاذ  /معاىل الوزير
حتية طيبة و بعد,,,

بالدرجة

أتشرف بأن أتقدم بطلبي هذا لشغل وظيفة

ومرفق المستندات المطلوبة باإلعالن رقم ( )2لسنه  2019والمنشور بجريدتي األهرام والجمهورية يوم االحد
الموافق  2019/12 /15حتى يوم الثالثاء الموافق  2020 /1/14حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ,,,
مقدم الطلب

االســــــــــــم :
التوقيـــــــــع :
العنـــــــــوان :
التليفــــــــون :
مرفق بهذا الطلب املستندات التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

بيان حالة معتمد من جهة العمل وافى موضحا به تقارير الكفاية عن العامين اآلخرين ( ممتاز ).
النموذج المسجل على الموقع اإللكتروني.
مفردات المرتب للعاملين بالمديريات.
عدد (  ) 6صور شخصية.
شهادة خبرة من أصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة.
صوره بطاقة الرقم القومي.

تستوفى مبعرفة األمانة الفنية للجنة :

مستوفي شروط اإلعالن
أبو بكر

مالحظات فنية
غير مستوفى شروط اإلعالن و أسبابه

اإلدارة المركزية للموارد البشرية

ملف التقديم للقيادات

األســــــــــــــــــــــــــــــم:
المسمى الوظيفى الحالي:
اإلدارة:
القطــاع – المديــــريـــة:
الـوظيفة المتقدم عليهــا:

أوْل :بيانات أولية عن المرشح
للوظيفة
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المؤهالت العلمية

م

الجهة

الوظيفة

الوظائف القيادية السابقة

م

جهة التنفيذ

اسم البرنامج

المدة
الي

من

التاريخ

البرامج التدريبية الحاصل عليها
"المتعلقة بالوظيفة المتقدم
عليها"

المشاركة في مؤتمرات وبعثات
خارجية
مستوى إجادة الحاسب اآللي

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

مستوى إجادة اللغة االنجليزية

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

ثانيا :أهم اْلنجازات
المقصود باإلنجازات التغير الحقيقي الذي قام به المتقدم للجنة الترقي في مجال تحسين كمية ومستوي
جووووودة الخوووودمات المقدمووووة للمووووواطن المسووووتفيد موووون خوووودمات الوووووزارة او ال وووواملين موووون الوووووزارة
(سواء في مجال التخطيط  ،التنظيم  ،المتاب ة  ،التقييم .)......
م

الجهة

االنجاز

االثر علي جهة العمل

ثالثا  :مقترحات التطوير
برجاء اختبار أحد مناطق التطوير التالية (أو كلها) حسب طبي ة اْلدارة المتقدم عليها  ،واقتراح
أنشطة التطوير ال ملية القابلة للتطبيق وخطتها الزمنية .
محاور التطوير

م
1

تطوير نظام العمل وتبسيط االجراءات

2

تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بالعمل

3

بناء قيادات الصف الثاني (تدريب – تفويض )....

4

تطوير نظم المعلومات ومكينة الخدمات

5

تطوير منافذ تقديم الخدمات للمواطنين والعاملين

6

االستخدام الفعال للموارد المتاحة

7

تطوير نظم المتابعة والتقييم

8

أخري

االنشطة المقترحة

المرفقات
 نماذج خطط العمل أو اإلنجازات التي تؤيد ما تم عرضه.
 خطابات الشكر أو التقدير.
 شهادات برامج التدريب.
 مرفقات أخرى.
أبو بكر

االطار الزمني

قائمة المحتويات

صفحة

أوال  :بيانات أولية عن المرشح للوظيفة 1 ........
ثانيا  :أهم اإلنجازات 2 ............................
ثالثا  :مقترحات التطوير 3 ........................
رابعا  :المرفقات4 .................................

أبو بكر علي

