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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  •
 
 
 
 

 


