
 

 

 فزص ّظٔفٔ٘

تتنتع ٍٔٝ٘ تيعٔه اإلتصاالت  بالغخصٔ٘ االعتبارٓ٘ ّاالصتقالل  املالٕ ّاالدارٖ ّقذ أىغٝت مبْدب املزصْو الضلطاىٕ 

لطناٌ تطبٔق صٔاصات صلطي٘ عناٌ التيعٔنٔ٘ يف قطاعٕ االتصاالت ّالربٓذ، ّاليت تطنً حصْل  33/2332رقه 

أٌ ٓقذمُ قطاعٕ االتصاالت ّالربٓذ مً خذمات ّأحذخ التقئات ّافطل امليتفعني ّاملتعاملني علٙ أفطل ما ميكً 

 األصعار ّاجياد اطار تيعٔنٕ فعال ْٓاسٌ بني مصاحل مجٔع الغزكاٛ. 

تْفز اهلٔٝ٘ بٔٝ٘ عنل متطْرٗ ّتقذو حْافش  جمشٓ٘ مليتضبَٔا إلبقاَٜه علٙ إطالع  تاو  ّ مضتنز مع املتغريات  الضزٓع٘ 

 ْفري الربامر التذرٓبٔ٘  الالسم٘ ملْظفَٔا ّاملغارك٘ يف احملافل اإلقلٔنٔ٘ ّالذّلٔ٘ . عً طزٓق ت نيللقطاع

  عناىٔ٘ طنْح٘  ّتضعٙ ٍٔٝ٘ تيعٔه اإلتصاالت  بالتيضق مع اهلٔٝ٘ العام٘ لضذل القْٚ العامل٘  إىل تعٔني كْادر

 يف الْظاٜف التالٔ٘ :

٘الغزّط االصاصٔ  
 املؤٍل الذراصٕ

 التخصص الزٜٔضٕ
العذد   الْظٔف٘ الذاٜزٗ 

رقه 

 الفزص٘

 و

 .بكالْرْٓظ خزٓر •

لٔ٘ ّتبذٓل القطع ٔمَارٗ عالٔ٘ بأعنال الصٔاى٘ التغغ •

 املتعطل٘ ّ إصتبذاهلا بقطع أخزٚ .

ً٘. حتذثًا  ّالعزبٔ٘ االجنلٔشٓ٘ باللغ٘ االملاو •  ّكتاب

 بكالْرْٓظ ٍيذص٘ •

 املٔكاتزّىكط

 الكَزباٛ  •

 اإللكرتّىٔات  •

  املٔكاىٔكا  •

 دارٗ الطٔف الرتددٖإ 1
مضاعذ 

 1 1285 إختصاصٕ

 .بكالْرْٓظخزٓر  •

قْاعذ  الغبكات ّتقئ٘ املعلْمات  إملاو دقٔق بأىعن٘ •

 البٔاىات. 

ً٘ حتذثًا  ّالعزبٔ٘ االجنلٔشٓ٘ باللغ٘ االملاو  •   ّكتاب

 حاصب آلٕ ّ ٍيذص٘ بكالْرْٓظ

/علْو الكنبْٔتز ّىعه عبكات

.املعلْمات اّ ما ٓعادهلا  
 إدارٗ الطٔف الرتددٖ 1

مضاعذ 

 2 1286 إختصاصٕ

  بكالْرْٓظخزٓر. 

  االملاو بأصاصٔات ٍيذص٘ االتصاالت ّ االتصاالت

 الضاتلٔ٘ بصف٘ خاص٘  .

ً٘ حتذثًا  ّالعزبٔ٘ االجنلٔشٓ٘ باللغ٘ االملاو  •  .ّكتاب

 

اتصاالت ٍيذص٘ بكالْرْٓظ  إدارٗ الطٔف الرتددٖ 2 
مضاعذ 

 3 1287 إختصاصٕ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحعات ٍام٘ : 

 ِفق ما ٍْ مبني يف االعالٌ أعالِ .  قصريٗال٘  ىصٔ٘ رصإرصال  الْظاٜف ٓته عً طزٓق التقذٓه هلذ ّ 

  و  5102  /01/01تارٓخ اإلثيني أخز مْعذ لتقذٓه الطلبات ْٓو. 

 اخلذم٘ الزقه اخلذم٘ ّصف و

 AJرقه الضذل    #رقه الفزص٘  83357 طلب التقذٓه علٙ الْظٔف٘  1

 XJرقه الضذل   #رقه الفزص٘  83357 إللغاٛ الطلب 2

لالصتفضار  عً  الْظٔف٘ املتقذو هلا   3

 الباحح عً عنل 

83357 
 QJرقه الضذل 

لالصتفضار عً البٔاىات  اخلاص٘  4

 التخصصباملؤٍل العلنٕ  ّ 

83357 
 Eرقه الضذل 

 :  مجال تْضحٕ

 ٛ  رصال٘ ىصٔ٘ حضب الطزٓق٘ االتٔ٘:: إىغاأّاًل 

AJ  )٘رقه الفزص٘  # رقه صذل القْٚ العامل٘  )    مضاف 

AJ     XXXXXX #232      

 مً الٔضار  إىل  الٔنني        

 

 ثاىًٔا : إرصال اليص إىل الزقه )83357(. 

  ّٚ صٔته التاكذ الحقا عً مذ مبذًٜٔا  طلبتيُْٓ : صتتلقٕ رصال٘ تؤكذ اصتالو ال

 .  أّ إدزاٛ املقابالت الغخصٔ٘ للغزط املعلً  قبل  دخْل االمتحاٌ   اصتٔفاٛ الطلب


