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 1الصفحة 

 
  

 

 م 0201( لسٌخ  1إعالى رلن ) 
 51المعدل بالقانون  7057لسنة  49والمعدل بالقانون رقم  7002لسنة  511القانون رقم د االطالع على  عب

 7070لسنة  5217المعدلة بالالئحة التنفيذية رقم  7059لسنة  873والئحتة التنفيذية رقم  7070لسنة 

وفى ضوء ما ورد بقانون الخدمة  7070لسنة 517،  7052لسنة  745م ، 7058لسنة  731والقرارات الوزارية 

والئحته التنفيذية فيما لم يرد به نص بالقرارات والقوانين السابقة ،  7051لسنة  35المدنية الجديد رقم 

للعمل بالمديرية  7075 /  1/   73العرض على السيد المستشار الوزير محافظ األقصر بتاريخ ومذكرة 

تعلن مديرية التربية والتعليم باألقصر عن ومختلف اإلدارات التعليمية ومدارسها وذلك عن طريق النقل 

 لما يلى :وفقا حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة والخاضعة ألحكام القوانين الواردة بعاليه  

 أوال الشزوط العبهخ لشغل الىظُفخ يف ضىء المىاًني والمزاراد السبثمخ وهً هب َلً :

ها ببطاقة الوصف الخاصة ب زمع النقل اليها على النحو المبيناستيفاء شروط شغل الوظيفة الم -5

إجازة صول على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب باإلضافة الى شهادة او ا الحهأهم

التأهيل التربوى ويستثنى من ذلك الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات المتقدمين لشغل 

 وظيفة مدير او وكيل مدرسة للمرحلة االبتدائية فقط .

مدير  –اساسيات التوجييه الفني الحصول على شهادة الصالحية لمزاولة الوظيفة المرقى اليها  -7

 ل مدرسة ( من فرع االكاديمية المهنية للمعلمين مدير ووكي –ووكيل إدارة تعليمية 

الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على األقل في سنتين سابقتين مباشرة على  -9

 اإلعالن .

قررها تاجتياز برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها والتي  -8

 االكاديمية المهنية للمعلمين .

ال يكون محاال للمحاكمة التاديبية او الجنائية او موقوفا عن العمل وذلك طوال مدة اإلحالة او ا -1

 الوقف .

أيام او جزاء أشد من ذلك قبل محو  50اال يكون موقعا عليه جزاء الخصم من االجر اكثر من  -1

للمتقدمين م بالنسبة 7058لسنة  731الجزاء الموقع علية عدا ما ورد بنص القرار الوزاري رقم 

 لوظائف اإلدارة المدرسية للمدارس الرسمية والمتميزة للغات .

 ان يكون المرشح على رأس العمل وليس معارًا او حاصال على إجازة بدون مرتب  -2

 



 

  
      

  2الصفحة                                       

 ثبًُب : الشزوط الالسهخ لضوبى حسي سري العول مبىجت هذا االعالى وهً هب َلً :
إقرار المتقدم قبل تسليم األوراق الى الجهه المختصة بعدم التنازل او العدول عن الوظيفة حال  -5

ترشحة وبقبول العمل المرشح له في المكان الذى يتم توزيعه عليه من اإلدارة التعليمية او 

في ضوء قواعد المفاضلة وحسب حاجة العمل وأنه في حالة مخالفة ذلك يكون التوجيه الفني 

 مال كافة المسئولية القانونية المترتبة دون ادنى مسئولية على المديرية في ذلك .متح

قبل تسليم األوراق الى الجهه المختصة أيضا بأنه ال يجوز له العدول عن هذا إقرار من المتقدم  -7

النقل في حالة وقوع االختيار عليه ونقلة على الوظيفة المرشح لها بناء على هذا اإلعالن وأنه في 

حالة مخالفة ذلك يكون متحمال كافة المسئولية القانونية المترتبة دون ادنى مسئولية على 

 المديرية في ذلك .

 ثبلثب : الىظبئف الشبغزح املطلىة اإلعالى عٌهب والشزوط اخلبصخ ثشغلهب وهً هب َلً :

الشزوط الىاجت رىافزهب لشغل  هسوً الىظُفخ ًىع الىظُفخ
 هدح شغل الىظُفخ الىظُفخ

وظائف اإلدارة 

 التعليمية

أن يكون من بين شاغلى وظيفة )معلم اول  مدير إدارة تعليمية

 أ( أو ما يعادلها باقدمية سنتين على األقل 
 عامين قابلة للتجديد

 وكيل إدارة تعليمية

وظائف التوجيه 

 الفني 

موجه مادة دراسية او 

 نشاط 

أن يكون من بين شاغلى وظيفة )معلم اول 

 أو ما يعادلهاأ( 

لمدة ثالث سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة وبعد 

قضاء خمس سنوات في العمل 

على األقل في ممارسة العمل 

وتخفض سنه واحده  الفعلي

للحاصلين على الماجستير 

وسنتين للحاصلين على 

  الدكتوراه 

موجه اول مادة دراسية 

 او نشاط 

أن يكون من بين شاغلى وظيفة )معلم 

 خبير( أو ما يعادلها

مادة دراسية  عامموجه 

 او نشاط

كبير وظيفة ) شاغليأن يكون من بين 

 ( أو ما يعادلهامعلمين

وظائف اإلدارة 

 المدرسية 

مدير ووكيل مدرسة 

 –إعدادى  –)إبتدائى 

 –رسمي  –ثانوى عام 

ثانوى  –متميز لغات 

 تربية خاصة ( –فنى 

 مدير مدرسة

أن يكون االختيار من شاغلى وظيفة )معلم 

 أول أ( او ما يعادلها على األقل 
 لمدة سنتين قابلة للتجديد 

 وكيل  مدرسة

أن يكون االختيار من شاغلى وظيفة )معلم 

 أول( او ما يعادلها على األقل 
 

 ثبلٌسجخ للوزمدهني لىظبئف اإلدارح املدرسُخ للودارص الزمسُخ واملزوُشح لغبد ثٌىعُهب :  راثعب
يشترط فيمن يتم اختياره لوظيفة مدير او وكيل فضال عن االشتراطات العامة الواردة بالبنود  

 م :7058( لسنة 731السابقة وفق ما جاء بالقرار الوزاري )

 من المتخصصين في اللغة األجنبية األولى التي يتم تدريسها بالمدرسة  -5

الذين سبق لهم تدريس مادة الرياضيات او العلوم باللغة األجنبية األولى التي يتم تدريسها  -7

 .بالمدرسة  



 

  
      

  3الصفحة                                       

 ل مدة خبرته في مجال العمل بالمدارس الرسمية لغات بنوعيها عن خمس سنوات قاال ت -9

حاكمة التاديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية او مخالفات تمس الشرف اال يكون محاال للم -8

 واألمانة .

 خبهسب : ثبلٌسجخ للوزمدهني لىظبئف هىجه إعبلخ وهدَز أو وكُل هدرسخ مبدارص الرتثُخ اخلبصخ 
بالقرار يشترط فيمن يتم اختياره فضال عن االشتراطات العامة الواردة بالبنود السابقة )وفقًا لما جاء 

 م  االتى :7052لسنة  745الوزاري 

ان يكون من ذوى الخبرة العملية وحاصال على مؤهل عالى ودراسات في التربية الخاصة في مجال  -1

 اإلعاقة التي يرغب العمل بها في التوجيه .

 اال تقل وظيفة المتقدم لشغل الوظيفة عن معلم أول أ بأقدمية سنتين على األقل . -2

ارس التربية الخاصة مدة ال تقل عن ثالث سنوات وفق اإلعاقة التي يرغب العمل ان يكون عمل بمد -3

 بها .

 سبدسب : لىاعد املفبضلخ ثني املزمدهني :
تكون المفاضلة بين المتقدمين للوظائف المعلن عنها على أساس الحصول على اعلى الدرجات وفقا 

التنفيذية الصادرة بقرار ئحة لالعليها باللتقييم النسبى للمعايير والمهارات والقدرات المنصوص 

 .7059لسنة  873ئيس مجلس الوزراء رقم ر

 :سبثعب : األوراق املطلىثخ 
مدير االدارة لوظائف مدير ووكيل مدرسة والموجهين او طلب التقدم لشغل الوظيفة معتمد من  -5

 معتمد من المديرين العموم لوظيفة التوجيه العام والموجه االول ووكيل ادارة ومدير ادارة 

  ني معتمد ومختومالكترو بيان حالة وظيفي -7

التوجيه شهادة اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الوظيفة صالحية مزاولة المهنة )اساسيات ) -9

من فرع االكاديمية المهنية  مدير ووكيل مدرسة ( –مدير ووكيل إدارة تعليمية  –الفني 

 للمعلمين .

صورة ضوئية معتمدة طبق األصل من االمام والخلف الخر تقريرين لتقويم األداء بمرتبة كفء  -8

 او فوق المتوسط على األقل 

الجنبية التي تدرسها المدرسة بالنسبة  شهادة تفيد تدريس مادة الرياضيات او العلوم باللغة -1

 للمتقدمين لشغل وظائف اإلدارة المدرسية بالمدارس الرسمية والمتميز لغات .

 مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها . -1

عتمدة من جهه مإنجازات المتقدم خالل فترة عمل السابقة مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك و -2

 عمله

 السيرة الذاتية للمتقدم . -3

 صورة طبق األصل من قرار التسكين على الكادر -4



 

  
      

  4الصفحة                                       

 ثبهٌب : هىعد وهكبى رسلُن الطلجبد :\
 البوابة الحكوميةمن تاريخ نشر اإلعالن في  يومًاعشرة مسة ختقدم الطلبات في موعد أقصاه     -5

 مع استبعاد العطالت واالجازات الرسمية  2/7075/  50المزمع إعالنه بتاريخ   

موجه عام ( بالتوجيه الفني العام المختص  –موجه اول  -وظائف التوجيه الفني ) موجه -7

 بالمديرية

 وظائف مدير ووكيل مدرسة بمقر التنسيق المختص باإلدارة التعليمية  -9

 تنسيق ع  ث بديوان المديرية .ادارة وظائف اإلدارة التعليمية مدير ووكيل إدارة تعليمية بمقر  -8

 باإلدارة تنسيقالملفات المتقدمين تحت مسئولية  واكتمال على ان تكون مسئولية مراجعه -1

 والتوجيه العام كل فيما يخصه تمهيدا للمقابلة الشخصيوالمديرية 

 طلجبد لجل او ثعد املىعد احملدد ثبإلعالى او ثبلربَد املصزي أٌولي َلزفذ اىل 
 هلجىظخ هبهخ

 

 

 

 

 

 

   

 هدَز الشئىى المبًىًُخ           هدَز عبم الشئىى املبلُخ واالدارَخ 
 

 هدَز عبم الزعلُن الفٌٍ          هدَز عبم الزعلُن العبم 
 

 هدَز عبم الشئىى الزٌفُذَخ                                                                             
                                                                

   َعزود وكُل الىسارح                                                                                                    

  

  اثزدائٍرٌسُك 

   ثبًىٌ/  إعدادٌرٌسُك 

  رٌسُك خدهبد 

  رٌسُك رعلُن فىن 

وتعديالته هي تلك  7002 لسنة 511يقصد بعبارة الوظائف الشاغرة الخاضعه الحكام القانون 

 الوظائف المشغولة بالتكليف او الندب أو انتهت مدة شغلها

يقصد بعبارة ما يعادلها اى ما يقابلها من وظائف االخصائيين االجتماعيين او النفسيين او الصحافة 

 واالعالم اوالتكنولوجيا أو أمناء المكتبات .

 ز له التنازل او العدول عن هذه الترقية .ان من يتم ترقيته بناء على هذا اإلعالن ال يجو

 يحظر على المتقدمين الترشح الكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها

 


