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 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 

 

 

 

 رئيس اإلدارة املركزية للتصميمات املدنية واملعدنية  أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل 
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة 
  باألعمال للتصميماتللهيئة والتخطيط لربامج العمل اخلاصة  العامةلوضع السياسات  ملختصةاإلدارات ااالشرتاك مع 

 االنشائية واملدنية واملعدنية للمشروعات املسند تنفيذها
 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسية املهارات 

  القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعتها  الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف  -
إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى مباشرة  -

من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى رئيس اإلدارة املركزية قضاء مده بينيه قدرها سنة 
 يف درجه مدير عام(. 

قدم من خارج اجلهاز االداري للدولة اال يكون شاغال ألي وظيفة باجلهاز االداري للدولة وان يكون مستوفيا إذا كان املت -
للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني الدرجات حتي 

 بالنسبة لوظيفة الدرجة العالية (.  سبعة عشر سنه) درجة الوظيفة القيادية التي تقدم لشغلها 
 مؤهل هندسي عايل مدني  املؤهل
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن 
 9/2022/ 19 اإلعالن  انتهاءتاريخ 

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 بيانات االتصال وجهة التقديم
 ة التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينياجلهاز 

 الثامن مكتب رئيس اجلهاز القاهرة الدورشارع االلفي عمارة الثورة  14 

 املستندات املطلوبة 
 

 تقارير -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 التدريبية الدورات –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية

  أي – وجدت أن اجلزاءات – والتقدير الشكر وخطابات  شهادات – ةالتشجيعي   العالوات –"  مكانها نوعها – مدتها" 
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته لتطوير   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
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 رئيس اإلدارة املركزية للتصميمات املعمارية     أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

االشرتاك يف وضع السياسات اخلاصة بالتصميمات املعمارية للمشروعات املراد تنفيذها وكذلك مشروعات اإلسكان   الوصف العام للوظيفة 
 وختطيط برامج العمل ومتابعتها   

 يف جمال التخصص  املطلوبةالربامج احلاسب االيل واالملام ب استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة  -
املتقدم لشغل   - األدنى إذا كان  الدرجة  أن يكون قد أمضي يف  للدولة فيشرتط  اإلداري  الوظيفة من داخل اجلهاز 

مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى رئيس اإلدارة املركزية قضاء مده بينيه  
 قدرها سنة يف درجه مدير عام(. 

لة اال يكون شاغال ألي وظيفة باجلهاز االداري للدولة وان يكون مستوفيا إذا كان املتقدم من خارج اجلهاز االداري للدو  -
للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني الدرجات 

 (.  سبعة عشر سنه بالنسبة لوظيفة الدرجة العالية)  حتي درجة الوظيفة القيادية التي تقدم لشغلها 
 مؤهل عايل هندسي عمارة     املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 بيانات االتصال وجهة التقديم
 لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 الدورات –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

  أن اجلزاءات – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها نوعها – مدتها"  التدريبية
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري  بيانات أي – وجدت

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته لتطوير   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
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 رئيس اإلدارة املركزية للخدمات الصناعية واملرافق      أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

كذلك و االشرتاك يف وضع السياسة العامة الحتياجات اهليئة واملشروعات من وسائل النقل والرفع واملعدات الثقيلة  الوصف العام للوظيفة 
 معدات واالت الورش امليكانيكية والكهربائية والتخطيط العام لتشغيل الورش واعمال الصيانة  

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  اخلربة(  )سنوات

 0الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل  -
إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى   -

قضاء مده  املركزية  اإلدارة  رئيس  األعلى  الوظيفة  لشغل  الالزمة  البينية  املدة  القيادية  الوظيفة  مباشرة من 
 قدرها سنة يف درجه مدير عام(. بينيه 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني 

 سبعة عشر سنه بالنسبة لوظيفة الدرجة العالية (. )   القيادية التي تقدم لشغلها    الدرجات حتي درجة الوظيفة
 مؤهل عايل هندسي ميكانيكا    املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 املطلوبي للوظيفة عدد األشخاص 

 بيانات االتصال وجهة التقديم
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  دية القيا العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
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 رئيس اإلدارة املركزية للتصميمات الكهربائية       أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

من االنارة تعدينية  سكنيه أورش أو مشروعات صناعية أو الكهربائية الالزمة سواء اكانت مباني إدارية أواعداد التصميمات  الوصف العام للوظيفة 
  الداخلية والقوي الكهربائية وشبكات االنارة اخلارجية واحملطات الرئيسية املغذية هلا ومتابعة تنفيذها 

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها دة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعتالقدرة علي القيا الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة  -
الدرجة األدنى  إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف   -

املركزية قضاء مده   اإلدارة  األعلى رئيس  الوظيفة  الالزمة لشغل  البينية  املدة  القيادية  الوظيفة  مباشرة من 
 بينيه قدرها سنة يف درجه مدير عام(. 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
فيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني مستو 

 سبعة عشر سنه بالنسبة لوظيفة الدرجة العالية (. )   الدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية التي تقدم لشغلها  
 (  )كهرباءمؤهل عايل هندسي  املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 بيانات االتصال وجهة التقديم
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
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Alfy Street, El Thawra building, Cairo -: 14 El  dressdA 

                     P.O.B. 754 - Cairo-Egypt   

Tell : (202)25883395, 25883396     

Fax : (202)25931265, 25895246       

E-mail :info@ Impa.gov.eg    
 F1-01-TMO-IMPA 

 

 الكهربائية للمشروعات الصناعية   العامة للتصميمات اإلدارة    مدير عام  أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

 اعداد التصميمات الكهربائية للمشروعات الصناعية واملشروعات املكملة هلا واملسند تنفيذها   الوصف العام للوظيفة 
 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت القدرة علي الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة  -
يف الدرجة األدنى  إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي   -

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
ستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني م

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 (  كهرباء ) مؤهل هندسي عايل املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 بيانات االتصال وجهة التقديم
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 
 
 
 
 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 

  
 

   
 

 

 اجلهـاز التنفـيذي        
   للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية 

Industrial and Mining Projects Authority      

 

Alfy Street, El Thawra building, Cairo -: 14 El  dressdA 

                     P.O.B. 754 - Cairo-Egypt   

Tell : (202)25883395, 25883396     

Fax : (202)25931265, 25895246       

E-mail :info@ Impa.gov.eg    
 F1-01-TMO-IMPA 

 

 الكهربائية للمشروعات التعدينية    العامة للتصميمات مدير عام اإلدارة   أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 والصناعة وزارة التجارة  أسم الوزارة

اعداد التصميمات الكهربائية اخلاصة باملشروعات التعدينية  علي ضوء الرسومات املعمارية واالنشائية من انارة  الوصف العام للوظيفة 
 داخلية وقوي وشبكات وحمطات رئيسية وفرعية وسنرتاالت عمومية ومتابعة تنفيذها   

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل  -
إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى   -

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
ن ادني مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية م

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 مؤهل هندسي عايل)  كهرباء(   املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  بيانات االتصال وجهة التقديم

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 
 
 

 
 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 

  
 

   
 

 

 اجلهـاز التنفـيذي        
   للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية 

Industrial and Mining Projects Authority      

 

Alfy Street, El Thawra building, Cairo -: 14 El  dressdA 

                     P.O.B. 754 - Cairo-Egypt   
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 للمشروعات الصناعية   املعمارية مدير عام اإلدارة العامة  التصميمات   أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

املعمارية للمشروعات املراد تنفيذها واملشروع االبتدائي هلا وكذلك الدراسات التنفيذية ومتابعة اعداد التصميمات  الوصف العام للوظيفة 
  أجهزة التنفيذ 

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف  -
األدنى   - الدرجة  أن يكون قد أمضي يف  للدولة فيشرتط  اإلداري  الوظيفة من داخل اجلهاز  املتقدم لشغل  إذا كان 

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

إذا كان املتقدم من خارج اجلهاز االداري للدولة اال يكون شاغال ألي وظيفة باجلهاز االداري للدولة وان يكون مستوفيا  -
للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني الدرجات 

 . لوظيفة مدير عام(  ةسنة بالنسب) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاحتي درجة الوظيفة القيادية 
 مؤهل هندسي عايل)  عمارة (   املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  التقديمبيانات االتصال وجهة 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

  املستندات املطلوبة 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 الدورات –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

  أن اجلزاءات – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها نوعها – مدتها"  التدريبية
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري  بيانات أي – وجدت

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته لتطوير   أبرزبيان عن   -

  . .2017لسنة  95الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  ادية القيالعليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 

 
 
 
 
 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 

  
 

   
 

 

 اجلهـاز التنفـيذي        
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 مدير عام اإلدارة العامة  للرقابة الفنية   أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

الرقابة الفنية املستمرة علي املواد واملهمات واملعدات التي تستخدمها أجهزة التنفيذ يف تنفيذ املشروعات وكذلك   الوصف العام للوظيفة 
 توجيه االفراد وختطيط برامج العمل والتنسيق

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف  -
إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى   -

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
ن ادني مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية م

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 مؤهل هندسي عايل   املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 األشخاص املطلوبي للوظيفة عدد 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  بيانات االتصال وجهة التقديم

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

  املستندات املطلوبة 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 
 
 
 

 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 
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   مدير عام اإلدارة العامة  امليزانيات واملساحة   أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

والتعدينية فوق وحتت السطح والشبكات واملرافق ومتابعة تنفيذها وإنتاج   املدنيةتشرف علي ختطيط املشروعات  للوظيفة الوصف العام 
 والتنسيق بي أنشطة الوحدات التابعة هلا  بأنواعهااخلرائط 

 يف جمال التخصص  طلوبةاملاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة  -
داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى  إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من   -

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني 

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 ( مناجم  –مساحة  –مؤهل هندسي عايل)  مدني  املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  االتصال وجهة التقديمبيانات 

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

  املستندات املطلوبة 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 
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   ة مدير عام اإلدارة العامة  لألعمال التعديني  أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

االشراف علي عمليات البحث والتنقيب واالستكشاف اجليولوجي واجليوكيميائي واالعمال اجليولوجية واملنجمية  للوظيفة الوصف العام 
 ملشروع  

 يف جمال التخصص  املطلوبةاحلاسب االيل واالملام بالربامج  استخدامإجادة  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة  -
يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى  إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن   -

عام قضاء مده بينيه قدرها   مدير  -  مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

يكون   - وان  للدولة  االداري  باجلهاز  وظيفة  يكون شاغال ألي  اال  للدولة  االداري  اجلهاز  املتقدم من خارج  كان  إذا 
مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني 

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ) ستة عشر    التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 علوم ) جيولوجيا / كيمياء (  سمؤهل هندسي عايل)  مناجم ( بكالوريو املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 املطلوبي للوظيفة عدد األشخاص 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  بيانات االتصال وجهة التقديم

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

 املستندات املطلوبة 
 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

 – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها  نوعها – مدتها"  التدريبية الدورات
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري بيانات  أي – وجدت  أن اجلزاءات

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته   أبرزبيان عن   -

 . 2017لسنة  95لتطوير الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 

 0  القيادية العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •
 
 
 
 



 ة القاهر  -عمارة الثورة    -األلفي شارع    14  : وانـــ لعن ا
 مصر  -القاهرة - 754ص . بريد  

 (202)  25883396, 25883395:  تليفون

 (202)  25895246, 25931265فاكس : 
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 النقل والرفع واملعدات الثقيلة    العامة لوسائل مدير عام اإلدارة   أسم الوظيفة 
 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  جهة العمل
 قيادية نوع الوظيفة 
 وزارة التجارة والصناعة  أسم الوزارة

تقوم باألشراف علي أعمال اصالح وصيانة وتشغيل وسائل النقل الداخلي واخلارجي واملعدات الثقيلة اخلاصة  الوصف العام للوظيفة 
 باملشروعات التابعة للهيئة  

 إجادة استخدام احلاسب االيل واالملام بالربامج املطلوبة يف جمال التخصص  –إجادة اللغة اإلجنليزية  األساسيةاملهارات 

 ها القدرة علي القيادة والتوجيه ووضع اخلطط وبرامج العمل ومتابعت الفنية املهارات 

 اشرتاطات شغل الوظيفة 
  ) سنوات اخلربة(

 0لبطاقة وصف الوظيفة أن يكون املتقدم مستوفيا لشروط شغل الوظيفة املعلن عنها طبقا  -
إذا كان املتقدم لشغل الوظيفة من داخل اجلهاز اإلداري للدولة فيشرتط أن يكون قد أمضي يف الدرجة األدنى   -

عام قضاء مده بينيه قدرها  مدير - مباشرة من الوظيفة القيادية املدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى
 التخصصية(  سنتان يف الدرجة االويل 

ذا كان املتقدم من خارج اجلهاز االداري للدولة اال يكون شاغال ألي وظيفة باجلهاز االداري للدولة وان يكون  إ -
مستوفيا للمدة الكلية الالزمة لشغل الوظيفة القيادية املعلن عنها وهي متثل جمموع املدد البينية من ادني 

 . لوظيفة مدير عام( ةسنة بالنسب ستة عشر  )   التي تقدم لشغلهاالدرجات حتي درجة الوظيفة القيادية 
 - النوع 

 ( ميكانيكا  /كهرباءعايل) مؤهل هندسي  املؤهل 
 مبرتبة ممتاز اخر عامي  السنويةتكون التقارير  التقدير 

 8/2022/ 18 تاريخ بداية اإلعالن
 9/2022/ 19 تاريخ انتهاء اإلعالن

 1 عدد األشخاص املطلوبي للوظيفة 

 اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية والتعدينية  بيانات االتصال وجهة التقديم

 شارع االلفي عمارة الثورة القاهرة الدور الثامن مكتب رئيس اجلهاز 14 

  املستندات املطلوبة 

  -أو الليسانس سالبكالوريوالعلمي واملؤهالت التي تعلو  )التأهيلاحلالة الوظيفية معتمد وموضحا به  بيان -
 الدورات –التي شغلها املتقدم  اإلشرافية الوظائف – الالزمة النوعية اخلربة – آخر عامي  عن األداء كفاية تقارير

  أن اجلزاءات – والتقدير الشكر وخطابات شهادات – ةالتشجيعي العالوات –"  مكانها نوعها – مدتها"  التدريبية
 0 إضافتها( املتقدم يري أخري  بيانات أي – وجدت

 .4X6صور حديثه مقاس  7عدد  -
اجنازاته وإسهاماته يف الوحدة التي يعمل بها مدعما باملستندات املؤيدة لذلك واقرتاحاته لتطوير   أبرزبيان عن   -

  . 2017لسنة  95الوظيفة املتقدم لطلب شغلها وفقا لقرار وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري رقم 
 0  دية القيا العليا لشغل الوظائف    اإلدارة الربامج التدريبية يف جمال    اجتياز  •


