 :مدير عام الهندسة المدنية

أسم الوظيفة
جهة العمل
كود الوظيفة
نوع الوظيفة
اسم الوزارة
الوصف العام للوظيفة

المهارات األساسية
المهارات الفنية
سنوات الخبرة
النوع
المؤهل
التقدير
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد اأشخاه المعلوبين
للولي ة
بيانا ا تصال والتقدم
بالجها
المستندا المعلوبة

مدير عام الهندسة المدنية
هيئة ميناء اإلسكندرية
العليا
وزارة النقل
 يعملللل هلللظي الولي لللة علللل رعا ا دارة العاملللة للهندسلللة المدنيلللةباإلدارة المركزية للشئون الهندسية .
 تخللته هللظي الولي للة باإلشللراط علل تخعلليع المشللروعا المدنيللةوععمال الصيانة ووضع البرامج التن يظية لها .
قدرة عل القيادة والتوجيه .
 اجتياز دورة تدريبية في مجال ا دارة العليا 0 قضللاء مللدة بينيللة قللدرها سللنتين علل اأقللل فللي ولي للة مللن الدرجللةا دن .
ظكر  /انثي
مؤهل هندسي عالي ( مدن  /معماري )

7002/8/6
7002/8/70
0
تقدم العلبا والمستندا باليد باسم السيد اللواء بحري  /رئيا مجلا
اإلدارة  -هيئة ميناء اإلسكندرية  006عريق الحرية
صورة من ( :المؤهل الدراسي  -الموقط من التجنيد  -شهادة خبرة ـ
دورا ـ بعاقة الرقم القومي  -شهادة الميالد رقم قومي -
رقم الهاتط الشخصي  -شهادة جزاءا  -عدد  6صور شخصية -
بيان حالة ولي ية  -عدد ( )2نسخ ورقية  +نسخة  wordعلي CD
من تقرير اإلنجازا ومقترحا التعوير)

 :رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية و التجارية

أسم الوظيفة
جهة العمل
كود الوظيفة
نوع الوظيفة
اسم الوزارة
الوصف العام للوظيفة

المهارات األساسية
المهارات الفنية
سنوات الخبرة
النوع
المؤهل
التقدير
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد اأشخاه المعلوبين
للولي ة
بيانا ا تصال والتقدم
بالجها
المستندا المعلوبة

رئيا اإلدارة المركزية للشئون المالية و التجارية
هيئة ميناء اإلسكندرية
العليا
وزارة النقل
 يعملللل هلللظي الولي لللة علللل رعا ا دارة المركزيلللة للشلللئون الماليلللةوالتجارية.
 تخته هظة الولي ة باإلشراط عل عنشعة الشئون المالية والتجاريلةوا ت اقيا والقروض الخارجية.
 قدرة كبيرة عل القيادة والتوجية ووضع الخعع والبرامج ومتابعتها. اجتياز دورة تدريبية في مجال ا دارة العليا 0 قضاء مدة بينية قدرها سنة عل اأقل في ولي ة مدير عام.ظكر  /انثي
مؤهل تجاري عالي

7002/8/6
7002/8/70
0
تقدم العلبا والمستندا باليد باسم السيد اللواء بحري  /رئيا مجلا
اإلدارة  -هيئة ميناء اإلسكندرية  006عريق الحرية
صورة من ( :المؤهل الدراسي  -الموقط من التجنيد  -شهادة خبرة ـ
دورا ـ بعاقة الرقم القومي  -شهادة الميالد رقم قومي -
رقم الهاتط الشخصي  -شهادة جزاءا  -عدد  6صور شخصية -
بيان حالة ولي ية  -عدد ( )2نسخ ورقية  +نسخة  wordعلي CD
من تقرير اإلنجازا ومقترحا التعوير)

 :مدير عام الشئون المالية و اإلدارية بالدخيلة

أسم الوظيفة
جهة العمل
كود الوظيفة
نوع الوظيفة
اسم الوزارة
الوصف العام للوظيفة

المهارات األساسية
المهارات الفنية
سنوات الخبرة
النوع
المؤهل
التقدير
العمر
تاريخ بداية اإلعالن
تاريخ انتهاء التقدم
عدد اأشخاه المعلوبين
للولي ة
بيانا ا تصال والتقدم
بالجها
المستندا المعلوبة

مدير عام الشئون المالية و اإلدارية بالدخيلة
هيئة ميناء اإلسكندرية
العليا
وزارة النقل
 يعملللل هلللظي الولي لللة علللل راا ا دارة العاملللة للشلللئون الماليللللةوا دارية با دارة المركزية لميناء الدخيلة.0
 تخته هظي الولي ة با شراط عل الشئون المالية وا دارية بميناءالدخيلة.0
 قدرة عل القيادة والتوجيه . اجتياز دورة تدريبية في مجال ا دارة العليا 0 قضللاء مللدة بينيللة قللدرها سللنتين علل اأقللل فللي ولي للة مللن الدرجللةا دن .
ظكر  /انثي
مؤهل دراس عال مناسب لنوع العمل .

7002/8/6
7002/8/70
0
تقدم العلبا والمستندا باليد باسم السيد اللواء بحري  /رئيا مجلا
اإلدارة  -هيئة ميناء اإلسكندرية  006عريق الحرية
صورة من ( :المؤهل الدراسي  -الموقط من التجنيد  -شهادة خبرة ـ
دورا ـ بعاقة الرقم القومي  -شهادة الميالد رقم قومي -
رقم الهاتط الشخصي  -شهادة جزاءا  -عدد  6صور شخصية -
بيان حالة ولي ية  -عدد ( )2نسخ ورقية  +نسخة  wordعلي CD
من تقرير اإلنجازا ومقترحا التعوير)

