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عن حاجتها النجاز المهام الخاصة بمشروع تشغيل مؤسسة حورس للتنمية والتدريب تعلن 

منحه ول من الصندوق االجتماعى للتنمية بالفتيات فى مبادرة العناية بصحة االم والطفل المم

 –ه الصفيحبقري "   طهطافرص تشغيل مؤقته( و ذلك بمركز   من االتحاد االوربى عن )

"  القبيصات  -الجبيرات  –داود  –الصوالح  –نزله عماره  –الجريدات  –الشيخ مسعود 

 : وذلك على النحو التالى

 

 ( :  ) بالشروط التالية أوال : مدير المشروع
 أن يكون حاصال على مؤهل جامعي مناسب . -8

 يفضل من له خبره سابقه فى مجال إدارة المشروعات التنمويه . -0

 يعمل بالحكومة أو القطاع العام .ال  -2

 أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها / الخدمة العامة للفتيات. -9

 

 ( :  ) بالشروط التالية ثانيا : محاسب مشروع
 أن يكون حاصال على مؤهل جامعي ) بكالوريوس تجارة (  .  -8

 سنة . 04سنة إلى  08فى الفئة العمرية من  -0

 أو القطاع الخاص . ال يعمل بالحكومة -2

 أنهى الخدمة العسكرية أو أعفى منها / الخدمة العامة للفتيات. -9

 

 ( :  ) بالشروط التالية  ثالثا :  اختيار السكرتيرة
 أن تكون حاصلة على مؤهل عالي مناسب . -8

 سنة . 04سنة إلى  08فى الفئة العمرية من  -0

 تجيد استخدام الحاسب االلى . -2

 بالحكومة أو القطاع العام .ال تعمل  -9

 يشترط إقرار موافقة ولي االمر / الزوج اذا كانت متزوجة . -7

 شهادة أداة الخدمة العامة . -0

 يفضل من له خبرة في اعمال السكرتارية  -5

 إعـالن وظـائف

mailto:info@horusfoundation.org
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 ( :  ) بالشروط التالية  رابعا : بالنسبة للمشرفات
 من أبناء المركز . -8

 سنة . 04إلى  سنة 08فى الفئة العمرية من  -0

 مؤهل عالي مناسب . -2

 يشترط إقرار موافقة ولي االمر / الزوج اذا كانت متزوجة . -9

 ال تعمل بالحكومة أو بالقطاع العام. -7

 شهادة أداة  الخدمة العامة . -0

 

 ( :  ) بالشروط التالية  خامسا : بالنسبة للمرشدات
 أن تكون من أبناء القريه / النجع  . -8

 سنة . 04سنة إلى  81الفئة العمرية من فى  -0

 مؤهل مناسب ال يقل عن دبلوم فني . -2

 يشترط إقرار موافقة ولي االمر / الزوج اذا كانت متزوجة . -9

 ال تعمل بالحكومة أو بالقطاع العام .  -7

 

 المستندات المطلوبة فى جميع الوظائف :
 باسم الوظيفة المقدم اليها . أمناء مؤسسة حورس للتنمية والتدريبالسيد/ رئيس مجلس طلب يقدم باسم  -8

 صورة المؤهل الدراسى . -0

 " . سارية صورة بطاقة رقم قومى " -2

 .الكمبيوتر صورة شهادة الميالد  -9

 محل االقامة بالتفصيل . -7

 رقم التليفون االرضي + المحمول  . -0

 . .C.Vالسيرة الذاتية  -5

 .  حديث من تاريخ االعالن(  مؤمن عليه / غير مؤمن ف التامينى من التامينات االجتماعية )بيان الموق -1

) ولي االمر / الزوج ( اذا كانت متزوجة على العمل  مرشدات إقرار موافقةمشرفات أو بالنسبة للسيدات فى وظيفة  -4

 العمل الميداني .و فى الزيارات المنزليه

 . عدا وظيفة المرشدات مالعسكرية  / الخدمة العامة للفتيات صورة من شهادة الخدمة ا -86

 

 86/5/0689وحتى يوم  07/0/0689تقدم الطلبات من ابتداء من يوم 

 ظهرا الثانيةصباحاً و حتي الساعة  التاسعةالساعة 

 
 طهطا –ش المستشفي نزلة عمارة : المؤسسة  بمقربالـيد  تقديم الطلباتويتم 

 68007216066 – 6429571098 : لالستعالم :  ت

 ج من االقرارذنمو + صورة من   ةج طلب التقدم للوظيفذصورة من نمومرفق باالعالن / 

mailto:info@horusfoundation.org

