
 

 عن وظيفة تمثيل ثقافي مصري بالخارج 2إعالن رقم 

 5105خالل عام 

 ملحق ثقافً

تعلن اإلدارة العامة للتمثٌل الثقافً بوزارة التعلٌم العالً عن فتح باب التقدم لشغل الوظٌفة 
التالٌة بالمكاتب والمراكز الثقافٌة المصرٌة بالخارج عن طرٌق الندب طبقاً للشروط المعلنة 

. 

 وظيفة ملحق ثق افي " كانو "أوالً : 

 مسمى الوظيفة : ملحق ثق افي .

ٌعمل شاغل هذه الوظٌفة ضمن التمثٌل الدبلوماسً والقنصلً المصري لدى إحدى الدول 
األجنبٌة وقد ٌكون مدٌراً لمركز ثقافً أو مساعداً للمستشار الثقافً للقٌام بكافة األعمال 

 وضمن مهامه التالً :واألنشطة التً ٌكلف فٌها من قبل المستشار 

. االشتراك فى وضع الخطة الثقافٌة للمكاتب والمراكز ومتابعة تنفٌذها والتً تشمل 0
المتابعة الفنٌة للمحاضرات واختٌار المحاضرٌن وإقامة المعارض واتخاذ إجراءات 

تجهٌزها واالحتفاالت الخاصة باألعٌاد القومٌة والدٌنٌة وكذلك أنشطة الجالٌة وإقامة 
 ٌع ثقافٌة وسٌنمائٌة وتدعٌم صلتهم بالوطن .أساب

. االشتراك مع السٌد المستشار الثقافً فى توفٌر قاعدة بٌانات عند دولة المقر خاصة 5
التقدم العلمً بها ومراكز التمٌز البحثً فٌها المتابعة الفنٌة ألنشطة الجهود الذاتٌة والعمل 

 ونادي السٌنما والمكتبة . على تنمٌة موادرها من خالل تدرٌس اللغة العربٌة

. القٌام بجمٌع المهام العلمٌة والفنٌة الخاصة بمتابعة ورعاٌة المبعوثٌن والدارسٌن 3
المصرٌٌن من أعضاء البعثات واإلجازات الدراسٌة والمهمات العلمٌة التً تتضمن 

انٌة إجراءات الحجز االكادٌمى والتسجٌل والمتابعة العلمٌة من خالل القٌام بزٌارة مٌد
للطالب ولقاء مستمر معهم ومشرفٌهم ومد األجازات والمهمات والبعثات وحل كل 

 ماٌعترض الدارس من مشاكل سواء بالداخل أو بالخارج .

 . تنشٌط استقدام الطالب الوافدٌن للدراسة بمصر .4

 الراتب والبدالت :

الخارجٌة  ٌمنح شاغل هذه الوظٌفة الراتب والبدالت المنصوص علٌها بالئحة وزارة
 . 0895( لسنة 45المصرٌة وفقاً لقانون شئون السلك الدبلوماسً والقنصلً رقم )

 الشروط المؤهلة والمطلوبة للتقدم:

. أن ٌكون المتقدم أستاذاً مساعداً بإحدى الجامعات المصرٌة الحكومٌة أو المراكز 0
 3ٌكون قد أمضى  والمعاهد البحثٌة التابعة لوزارة البحث العلمً أو مدرساً بشرط أن

 سنوات على األقل بوظٌفة مدرس عند التقدم عند لإلعالن .

. أو ٌكون شاغالً لوظٌفة بدرجة ) مدٌر عام ـ كبٌر أخصائٌٌن ( فما فوق بدٌوان عام 5
 وزارة التعلٌم العالً

 . 31/6/5105عاماً فً  56. . أال ٌزٌد عمره عن 3



. أن ٌكون قائماً بالعمل وقت التقدم للوظٌفة وٌشترط قضاء مدة مماثلة فً حالة العودة 4
من اإلعارة والمهمة العلمٌة أو األجازة الخاصة ألعضاء هٌئة التدرٌس ، وٌطبق بصددهم 
مواد ونصوص قانون الجامعات فى هذا الشأن ، ومدة مماثلة فى حالة العودة من أجازة 

 ارة التعلٌم العالً :خاصة للعاملٌن بوز

 . إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة ، وٌفضل إجادة لغة دولة المقر فً الدول التً تتطلب ذلك.5

 . إجادة التعامل مع أنظمة وبرمجٌات الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات .6

 . أال ٌكون قد وقعت علٌه جزاءات تأدٌبٌة خالل السنوات الخمس السابقة لإلعالن.7

 قد سبق له السفر على نفس هذه الوظٌفة . . أال ٌكون9

. ٌفضل أن ٌكون المتقدم قد حصل على شهادة الدكتوراه من الدولة المتقدم لها أو عمل 8
 درس بها جزءاً من الوقت قبل للوظٌفة .

لن ٌعتد باستمارة التقدم ) النموذج اإللكترونً ( لهذه الوظٌفة الغٌر مستوفاة كامل . 01
بٌاناتها من قبل السادة المتقدمٌن لشغل هذه الوظٌفة كما لن ٌنظر إلى االستمارات التً لم 
ٌرفق بها بٌان الحالة المعتمد من جهة العمل بتارٌخ حدٌث بحٌث ٌتضمن البٌانات اآلتٌة : 

ٌالد ـ المؤهالت العلمٌة ـ التدرٌج الوظٌفً وتارٌخه ـ اإلعارات ـ الجزاءات ) تارٌخ الم
 بخطاب منفصل ( ـ األجازات .

. ٌتم الترشٌح للوظائف تبعاً لنتائج المراحل المذكورة بعد ، شرٌطة أن تكون تأهل 00
 المرشح للمرحلة التالٌة نتٌجة الجتٌازه المرحلة السابقة :

 افر الشروط السابقةالمرحلة األولى: تو -

المرحلة الثانٌة: تقٌٌم المستندات المقدمة من السادة المتقدمٌن من واقع استمارات التقدم  -
) النموذج اإللكترونً ( وبٌان الحالة المقدم من جهة العمل ، الختٌار الحاصلٌن على أعلى 

لدولٌة ]المشاركة فً الخبرات ا –معاٌٌر المفاضلة والتً تتمثل فٌما ٌلً: الخبرات اإلدارٌة 
مشروعات  –المشارٌع البحثٌة ...[  -االتفاقٌات الثنائٌة  –ورش العمل  –المؤتمرات 

 عناصر أخرى ٌمكن إضافتها للتمٌز واإلنجاز. –األنشطة الثقافٌة  -تطوٌر التعلٌم 

 المرحلة الثالثة: اجتٌاز لجان المقابالت الشخصٌة والفنٌة . -

 كيفية التقدم للوظيفة:

ٌتم استٌفاء النموذج اإللكترونً الخاص بالوظٌفة المراد التقدم إلٌها من خالل الموقع  -
 اإللكترونً لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات

casm.edu.eg-http://www.mohe/ 

 ٌوم . 05بدًءا من تارٌخ اإلعالن ولمدة 

ٌتم إرفاق بٌان الحالة الوظٌفٌة للمتقدم عند استٌفائه للنموذج اإللكترونً للوظٌفة المراد  -
التقدم إلٌها على أن ٌكون معتمداً من جهة العمل وصادراً بتارٌخ حدٌث بحٌث ٌتضمن 

المؤهالت العلمٌة ـ التدرج الوظٌفً وتارٌخه ـ تارٌخ  –البٌانات اآلتٌة: تارٌخ المٌالد 
الجزاءات ـ األجازات، االنتدابات الداخلٌة والخارجٌة ، وعلى أن ٌتم تسلٌم أصل  اإلعارات ـ

 بٌان الحالة الوظٌفٌة المشار إلٌه عند أداء المقابالت الشخصٌة .

ٌتم إخطار المتقدم بموعد أداء المقابلة المقررة له عن طرٌق الفاكس الخاص بجهة العمل  -
 أو أي وسٌلة أخرى . أو البرٌد اإللكترونً الخاص بالمتقدم

http://www.mohe-casm.edu.eg/


ٌتم تلقً االستفسارات عن طرٌق البرٌد اإللكترونً لقطاع الشئون الثقافٌة والبعثات  -
 casm@imcu.sti.sci.egوهو: 

 النموذج اإللكتروني
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