
 ۲۰۱۷) لسنة  ۱إعالن رقـــــم ( 
 

 الجھاز التنفیذي للھیئة العامة لتنفیذ المشروعات الصناعیة والتعدینیة 
وذلك للتعیین علیھا بصفھ أصلیھ طبقا إلحكام القانون رقم الشاغرة الوظائف القیادیھ بعض یعلن عن شغل 

 ۱۹۹۱لسنة  ۱٥۹٦الوزراء رقم وقرار رئیس مجلس  بأصدار قانون الخدمة المدنیة  ۲۰۱٦سنةل ۸۱
 وتعدیالتھما  ۱۹۹۱لسنة  ٥للقانون رقم  الئحھ التنفیذیةبال

 

 -وظائف قیادیھ بالدرجة العالیة : -أوال :
 

 رئیس االداره المركزیة للبحوث والدراسات  - ۱
 رئیس االداره المركزیة للتصمیمات المیكانیكیة    - ۲
 رئیس االداره المركزیة للمراجعة الداخلیة  - ۳
 رئیس االداره المركزیة للحسابات المالیة والموازنة  - ٤
 رئیس اإلدارة المركزیة للتنمیة اإلداریة    - ٥
 رئیس اإلدارة المركزیة لالجھزه المعاونة – ٦

 

 -وظائف قیادیھ بدرجة مدیر عام : -ثانیا :
 طیط لتخاإلدارة العامة لمدیر عام  -۱
 لتصمیمات المعماریة للمشروعات الصناعیة  اإلدارة العامة لمدیر عام  -۲
 لتصمیمات الكھربائیة للمشروعات الصناعیة اإلدارة العامة لمدیر عام  -۳
 لتصمیمات المیكانیكیة للمشروعات الصناعیة اإلدارة العامة لمدیر عام  -٤
 النشاءات المدنیة والمعدنیة لمشروع  الدارة العامة لمدیر عام ا -٥
 لتركیبات المیكانیكیة والكھربائیة لمشروع  اإلدارة العامة لمدیر عام  -٦
 لمیزانیةاالدارة العامة لمدیر عام ا -۷
 لمشتریات المحلیةاإلدارة العامة لمدیر عام  -۸
 المقاولین تحسابااإلدارة العامة لمدیر عام  -۹

   لعامة لالمن والحراسة مدیر عام اإلدارة ا -۱۰
 

 -اشتراطات شغل الوظائف المطلوبة :
 

 أن یكون المتقدم مستوفیا لشروط شغل الوظیفة المعلن عنھا طبقا لبطاقة وصف الوظیفة  -
ذا كان المتقدم لش����غل الوظیفة من داخل الجھاز اإلداري للدولة فیش����ترط أن یكون قد أمض����ي في الدرجة إ -

االدني مباش��رة من الوظیفة القیادیھ المده البینیة الالزمة لش��غل الوظیفة االعلـ�������ي ( مدیر عام قض��اء مده 
 )بینیھ قدرھا سنتان في الدرجة االولي التخصصیة 

 قضاء مده بینیھ قدرھا سنة في درجھ مدیر عام )رئیس االداره المركزیة  -
كان المتقدم من خارج الجھاز االداري للدولھ فیش����ترط اال یكون ش����اغال ألي وظیفة بالجھاز االداري إذا  -

للدولھ وان یكون مس����توفیا للمدة الكلیة الالزمة لش����غل الوظیفة القیادیھ المعلن عنھا وھي تمثل مجموع 
درجات حتي درجة الوظیفة القیادیھ التي تقدم لش�غلھا ( س�تة عش�ر سنھ بالنسبة المدد البینیة من ادني ال

 سبعة عشر سنھ بالنسبة لوظیفة الدرجة العالیة )  لوظیفة مدیر عام
 

 
 
 القدرة على القیادة والتوجیھ ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعتھا.-



 اجادة اللغة اإلنجلیزیة.-
 وااللمام بالبرامج المطلوبة في مجال التخصص.اجادة استخدام الحاسب االلي -
 اجتیاز البرامج التدریبیة في مجال اإلدارة العلیا لشغل الوظائف القیادیة.-
 

وعلى من یرغب في شغل إحدى الوظائف المشار الیھا استیفاء نموذج طلب شغل الوظیفة المطلوبة ویمكن 
شارع االلفي عمارة  ۱٤ئف القیادیة بالجھاز ومقرھا الحصول علیھ من األمانة الفنیة للجنھ الدائمة للوظا

 -الثورة _ القاھرة مرفقا بھ المستندات األتیة: 
بیان الحالة الوظیفیة معتمد وموضحا بھ (التأھیل العلمي والمؤھالت التي تعلو البكالوریوس او -۱

الوظائف اإلشرافیة  -ة تقاریر كفایة األداء عن السنوات السابقة _الخبرة النوعیة الالزم –اللیسانس 
 أي بیانات اخري یرى المتقدم اضافتھا). –الجزاءات ان وجدت  -وخطابات الشكر والتقدیر

 ٦*٤صور حدیثة مقاس  ۷عدد -۲
بیان عن أبرز إنجازاتھ وإسھاماتھ في الوحدة التي یعمل بھا مدعما بالمستندات المؤیدة لذلك  -۳

 شغلھا. واقتراحاتھ لتطویر الوظیفة المتقدم لطلب
 

تقدم الطلبات باسم السید المھندس / رئیس الجھاز التنفیذي للمشروعات الصناعیة والتعدینیة مرفقا بھا 
صور على ان یتم التسلیم بالید الي األمانة الفنیة للجنة الدائمة  ۷المستندات سالفة الذكر من أصل + 

 ن.للوظائف القیادیة بالجھاز خالل مدة شھر من تاریخ نشر اإلعال
 

علما بأنھ لن یلتفت الي الطلبات التي ترد عن طریق البرید او التي ترد بعد میعاد اإلعالن او الغیر مستوفاة 
 للشروط عالیھ.

 
ویمكن االطالع على بطاقة وصف الوظائف المشار الیھا وشروط شغلھا والضوابط الواردة بكتاب دوري 

والمستندات المطلوبة وكافة التفاصیل على لوحة  ۲۰۱۰لسنة  ۹الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة رقم 
 اإلعالن بالجھاز التنفیذي للھیئة العامة لتنفیذ المشروعات الصناعیة والتعدینیة.

 
                                               www.mti.gov.eg                                                      وموقع وزارة التجارة والصناعة

  www.egypt.gov.eg                                                            موقع الحكومة االلكترونیة
   www.impa.gov.eg                                                                  موقع الجھاز التنفیذي
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