
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتنفيذ وصيانة الطرقرئيس اإلدارة املركزية  اسم الوظيفة
رئيس قطاع التنفيذ وتتبع  لتنفيذ وصيانة الطرقتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية  موقع الوظيفة 

 ةمباشر واملناطق

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 
 مهام الوظيفة 

اإلشراف على وضع برنامج شامل ألولويات مشروعات إنشاء الطرق وقاعدة بيانات املشروعات لتحديد  •
 0أولويات مشروعات صيانة وسالمة الطرق يف امليزانية املتاحة 

اإلشراف على طرح العطاءات ملشروعات إنشاء وصيانة وسالمة الطرق وتقييمها )إعداد قرارات االستالم  •
 االبتدائي والنهائي (

 االشرتاك يف جلان البت  العليا •

 القدرة على القيادة والتوجيه املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0قضاء مدة بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  التقدمتاريخ انتهاء 

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

االدارى للدولة   القطاع   من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخلمن شئون العاملني بيان حالة معتمد  .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية    .2

 0الوظيفية التي حققها املتقدم خالل مسريته بيان بأهم االجنازات     - .3

بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا  - .4
 لتحقيق ذلك 

 0طبق االصلصورة معتمدة للدورات التدريبية    - .5

6.  CD   متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 

زاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجل  .7
 تأديبية أو جنائية من عدمه 

 صحيفة احلالة اجلنائية    أصل   .8

 4X 6مقاس شخصية  صور  ( 10عدد )   .9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  للطرق االستثمارية والشركاترئيس اإلدارة املركزية  اسم الوظيفة
جملس وتتبع رئيس   للطرق االستثمارية والشركاتتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية  موقع الوظيفة 

   االدارة مباشرة

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0االشراف على وضع السياسة العامة للطرق االستثمارية والشركات  • مهام الوظيفة 
 1996( لسنة 229املنوطه باهليئة الىت نص عليها القانون رقم )االشراف على تنفيذ االختصاصات  •

بشأن الطرق العامة بالنسبة للطرق الىت يتم انشائها 1968لسنة  84بتعديل احكام القانون 
 وفقا لعقود االلتزام 

 2007لسنة  124االشراف على الشركات التابعة للهيئة تنفيذا للقرار اجلمهورى رقم  •

 0لدراسات الفنية اخلاصة بتحديد مسارات الطرق االستثمارية واحلفاظ عليها االشراف على اعداد ا •
االشراف على متابعة تنفيذ الطرق االستثمارية وفقا للمواصفات احملددة بكراسات الشروط وعقود  •

 0االلتزام 

 سية االشراف على متابعة تنفيذ انشاء الشركات وادارة واستغالل وصيانة الطرق احلره السريعه والرئي •
 االشراف على تشغيل وصيانة الطرق واحلفاظ عليها •
 املشاركة فى اعداد النماذج املالية للمشروعات لتحديد حجم التمويل املتوقع والتكلفة التقديرية له  •

 0االشراف على متابعة التدفقات املالية الىت حتقق النموذج املعتمد للمشروع  •
 

 القيادة والتوجيهالقدرة على  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0قضاء مدة بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسبهندسي  مؤهل عايل  املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7املستندات املقدمة  تسلم باليد  و مكونة من    املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية    .2

  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية   -  .3

بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج   .4
 زمنيا لتحقيق ذلك 

 طبق االصل صورة معتمدة للدورات التدريبية    .5

6.  CD  مللف  متضمنا كافة املستندات الواردة با 

شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات  .7
 تأديبية أو جنائية من عدمه 

 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية     .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )   .9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس اإلدارة املركزية لبحوث الكباري   اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية لبحوث الكباري  وتتبع رئيس قطاع حبوث املشروعات   موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة 
اقرتاح السياسة العامة لنشاط اإلدارة يف جماالت حبوث وصيانة الكباري وعرضها على رئيس  •

 0قطاع حبوث املشروعات

احلصول على األحباث العاملية واحمللية فيما يتصل بنشاط الكباري واستنباط احدث الوسائل  •
 0تطبيقها  يةالتي تالئم الظروفاحمللية وإمكان

  0على أعمال حبوث أنشاء الكباري وحبوث صيانة الكباري اإلشراف •

 0اعتماد برامج البحوث ومتابعتها واعتماد نتائجهـا •

  0عها لرئيس قطاع حبوث املشروعات عن سري األعمال باإلدارةأعداد تقارير دورية لرف •

 0 نشر تفصيالت البحوث والنتائج التي أسفرت عنها •
 القدرة على القيادة والتوجيه املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة قضاء مدة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسي  مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية    .2

 0التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية بيان بأهم االجنازات     - .3

بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا  - .4
 لتحقيق ذلك 

 طبق االصلصورة معتمدة للدورات التدريبية    - .5

6.  -    CD   متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 

ت التي وقعت علية أو أحيل إىل شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءا –- .7
 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 

 صحيفة احلالة اجلنائية    أصل   .8

 4X 6مقاس شخصية  صور  ( 10عدد )   .9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 رئيس اإلدارة املركزية هلندسة وسالمة  الطرق    اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية هلندسة وسالمة  الطرق  وتتبع رئيس قطاع التنفيذ واملناطق  مباشرة   موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

اإلشراف على إعداد التقارير الدورية عن احلالة املرورية على مجيع الطرق وعرضها على السيد املهندس رئيس  • مهام الوظيفة 
  0جملس اإلدارة لرفعها جمللس سالمة مرور النقل

 0اإلشراف على تنفيذ مشروعات تأمني سالمة الطرق  •

 0اإلشراف على إعداد خطة سنوية لتأمني سالمة املرور على الطرق  •

 0ف على إعداد املوازنات اخلاصة بهندسة وسالمة املرور اإلشرا •

إجراء الدراسات املرورية املتعلقة بتحديد سعة الطرق فى الظروف املختلفة وقدرته على استيعاب سعة وحركة  •
 املرور 

 0حتديد مستوى اخلدمة على شبكة الطرق  •

  0متابعة التطور التكنولوجي يف جمال هندسة املرور •

 0داد التقرير السنوي حلوادث الطرق وإعداد التوصيات الالزمة ملواجهة تلك احلوادثيف إعاالشرتاك  •

 القدرة على القيادة والتوجيه املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل  هندسى مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة - 1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  -2

 0التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية بيان بأهم االجنازات   -3

 و احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلكبيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أ -4

 طبق اصلصورة معتمدة للدورات التدريبية   -5

6- - CD متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 

اكمات تأديبية أو شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حم- -7
 جنائية من عدمه

 صحيفة احلالة اجلنائية  أصل -8

 4X 6مقاس شخصية  صور  ( 10عدد ) -9

مت حتديد مواعيد مقابالت 
 شخصية

 ال

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 لتنفيذ وصيانة الكباري واإلنشاءات رئيس اإلدارة املركزية  اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية لتنفيذ وصيانة الكباري واإلنشاءات  وتتبع رئيس قطاع التنفيذ واملناطق   موقع الوظيفة 

 مباشرة  

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة              
الكباري و مطابقتها للمواصفات و التأكد من متابعة أعمال حتديد املنفعة العامة ملشروعات الكباري و تنفيذ أعمال  •

 0انتظام سري العمل بها

 0رفع مواقع الكباري وأعمال املساحة اخلاصة  •

 اإلشراف على اإلجراءات الالزمة لعمل اجلسات و استخراج العينات و عمل االختبارات الالزمة و إعداد الرسومات  •

 0حتضري املواصفات و •

 0املرور الدوري على األعمال اجلاري تنفيذها وإبداء الراى الفني بشان ما يعرتض التنفيذ •

 0ات اإلشراف على استالم األعمال املنفذة و إعداد املستخلص •

 0اإلشراف على تنفيذ عمليات الصيانة جلميع الكباري و املباني و املنشات و التابعة للهيئة •

 القدرة على القيادة والتوجيه املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسب هندسيمؤهل عايل   املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة -- 1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  -2

 0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  -3

 وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك امبقرتحبيان  -4

 0طبق االصلصورة معتمدة للدورات التدريبية   -5

6- - CD متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 

اكمات تأديبية أو أحيل إىل حمشهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو - -7
 جنائية من عدمه

 صحيفة احلالة اجلنائية  أصل -8

 4X 6مقاس شخصية  صور  ( 10عدد ) -9

مت حتديد مواعيد مقابالت 
 شخصية

 ال

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 للمنطقة رئيس اإلدارة املركزية  اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة املركزية للمنطقة وتتبع رئيس قطاع التنفيذ واملناطق  مباشرة   موقع الوظيفة 

 8 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

حلادية  ا-الثامنة قنا -يوطلسابعة أسا -السادسة بىن سويف –الرابعة وسط الدلتا  -الثالثة شرق الدلتا -الثانية االمساعلية  املناطق املطلوبة
 الثالثة عشر البحرية  –عشر الطور 

 0 إجراء الدراسة االبتدائية للمشروعات الواقعة يف نطاق املنطقة وإعداد املقايسات والقطاعات االبتدائية اخلاصة بها • مهام الوظيفة              

 0اإلشراف على أعمال النقل الربى للركاب بني االقاليم •
 متابعة إعداد اخلرائط والرسومات املبدئية للمشروعات الواقعة يف نطاق املنطقة  •
 0اإلشراف على تنفيذ املشروعات التي تقع يف نطاق املنطقة  •
 0وضع خطة الصيانة امليكانيكية والكهربائية للمعدات واملركبات واآلالت واألجهزة الدقيقة باملنطقة  •
 0الطرق باملنطقة اإلشراف على أعمال تشجري  •
متابعة إعداد اجملموعة الدفرتية والسجالت املتعلقة بالنواحي املالية واملخازن والقيام مبراجعة املستندات اخلاصة  •

 0باإلدارات واالستخدامات باملنطقة 
 اإلشراف على إعداد املوازنة واحلسابات اخلتامية باملنطقة  •

 توجيهالقدرة على القيادة وال املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنة على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل  هندسي مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة -- 1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  -2

 0الوظيفية بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته  -3

 بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك -4

 0طبق االصلصورة معتمدة للدورات التدريبية   -5

6- - CD متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 

اكمات تأديبية أو اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حمشهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها - -7
 جنائية من عدمه

 صحيفة احلالة اجلنائية  أصل -8

 4X 6مقاس شخصية  صور  ( 10عدد ) -9

مت حتديد مواعيد مقابالت 
 شخصية

 ال

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 العامة للتنظيم واإلدارةاإلدارة 
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 مدير عام التشجري اسم الوظيفة 
 تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية لبحوث الطرق    موقع الوظيفة

 1 عدد األشخاص  املطلوبني  للوظيفة
 0متابعة تنفيذ حبوث تشجري الطرق الصحراوية والزراعية  • مهام الوظيفة

 0اإلشراف على تنفيذ تشجري جوانب الرصف على الطرق الرئيسية  •

 0تشجري اجلزيرة الوسطى للطرق املزدوجة الرئيسيةاإلشراف على تنفيذ  •

 0إنشاء املشاتل املركزية ومشاتل املناطق  •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

للعاملني باجلهاز االدارى  0اشرة سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مبقضاء مدة بينية قدرها  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاماللدولة 

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل زراعي مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  التقدمتاريخ انتهاء 

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى بيان حالة  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
أ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج بيان مبقرتح .4

 زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 لشئون رئاسة اهليئةاإلدارة املركزية 

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مدير عام  الشئون الفنية  اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية للطرق املتميزة وحمطات املوازين   موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 اإلشراف على الدراسات اخلاصة بصيانة الطرق واإلشراف على الصيانة  مع جتهيز أساليب العالج العلمية  • مهام الوظيفة

 وانب الطرق ومتابعة تلك املخالفاتحصر ومعاينة خمالفات البناء على ج •

ف على أعمال الصيانة للموازين بأنواعها وتدريب الفنني واملهندسني على إجراء اإلصالحات اشراإل •
 0ةوالصيان

ف على آلية اإلجراءات اإلدارية فيما خيص حتصيل الغرامات املوقعة باهلروب من حمطات املوازين اشراإل •
  0وكذا غرامات تكاليف الدراسة عن احلموالت الزائدة من سيارات النقل بالتنسيق مع إدارات املرور

 0اإلدارة زمة للطرق السريعة يف نطاق اختصاص ألف على أعمال الصيانة الاشراإل •

 0ف على األعمال الكهربائية مبحطات الرسوم واملواقع التابعة لالدارةاشراإل •

 0االدارةى ف  على أعمال احلاسب االلىاشراإل •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

للعاملني باجلهاز االدارى  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاماللدولة 

0 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسي مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0ل مسريته الوظيفية بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خال .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
جلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها ا .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذ الطرق مدير عام  اسم الوظيفة 
 لتنفيذ وصيانة الطرق تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية  موقع الوظيفة 

 1 عدد االشخاص  املطلوبني  للوظيفة
 0وضع برنامج شامل ألولويات مشروعات تنفيذ الطرق يف حدود امليزانية املتاحة  • مهام الوظيفة

 0االشرتاك يف جلان البتطرح عطاءات مشاريع تنفيذ الطرق و  •

 0إعداد الربامج الزمنية و قاعدة البيانات للمشروعات  •

إعداد التقارير الدورية عن تقدم سري العمل مبشروعات تنفيذ الطرق و التحقق من سريها وفقا  •
 0للربامج الزمنية احملددة ملتابعة التنفيذ

 0خالل فرتة الضمان استالم مشروعات تنفيذ الطرق بعد نهوها وتقييمها ومتابعتها  •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

للعاملني باجلهاز االدارى  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاماللدولة 

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عاليهندسي مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع   .1
 0االدارى للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0الوظيفية  بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام املعامل املركزية اسم الوظيفة
 وظائف اإلدارة العامة للمعامل املركزية وتتبع رئيس قطاع حبوث املشروعات مباشرةتقع هذه الوظيفة على قمة  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0مراجعة التقارير املعملية النهائية لعينات الرتبة واألساسات وتقرير مدى صالحيتها وإرساهلا للجهات املنفذة واملشرفة  • مهام الوظيفة
 اإلشراف على الدراسة الشاملة والدورية عن مواد احملاجر باجلمهورية وحتديد خواصها ومدى صالحيتها لالستعمال  •
متابعة التقارير النهائية املعملية الختيار املواد املكونة للخرسانة اإلمسنتية وتصميمات اخللطات اخلرسانية املطلوبة وإرساهلا  •

 0للجهات املنفذة واملشرفة 
التقارير املعملية النهائية على عينات البيتومني واخللطات اإلسفلتية وتصميمات اخللطات اإلسفلتية املختلفة وإرساهلا  مراجعة •

 0للجهات املنفذة واملشرفة واخلاصة باجلهات اخلارجية 
 0تقديم التقارير الدورية عن نتائج االختبارات املعملية للرؤساء املختصني •
  0يسية الستالم وتقييم الطرق بعد اإلنشاء واملشاركة يف حل املشاكل اهلامة أثناء التنفيذ االشرتاك يف اللجان الرئ •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 للعاملني باجلهاز االدارى للدولة  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاما

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسى مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة  .1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
 بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك  .4
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية أو  .7

 جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8
 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام  مراقبة اجلودة  اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على  قمة وظائف اإلدارة العامة ملراقبة اجلودة وتتبع رئيس قطاع حبوث املشروعات  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 فيذ واملشاكل التي تعرتضه يوميا اإلشراف على سجل األعمال باملوقع والتحقـق مــن مشوله على كافــة بيانات التن • مهام الوظيفة
التفتيش على أعمال صيانة املعدات باملناطق والتحقق من أجراء الصيانة الدورية بانتظام واحلــفاظ عليها حبالة  •

 0جيـدة 
 0مراقبة جودة التنفيذ ألعمال الطرق والكباري  •
عواكس  –سالمة الطرق ) ختطيــط املرور على شبكة طرق اهليئة جبميع املناطق للمراجعة والتأكيد من تامني  •

سانية ( ووضع احللول مع املناطق علـى الطبيعة إن أمكن حواجز معدنية أو خر –عالمات جبميع أنواعها  –أرضية 
 0ورفع تقرير إىل رئيس قطاع حبوث املشروعات بذلك ومتابعة تنفيذ ما جاء بــه

ومطابقته ومراجعة أضافته مبخــازن املناطق وما مت اإلشراف على ما مت تسليمه خالل الشهر من عالمات وخامات  •
 0بشأنه من جهة صرفة للرتكيب الفعلي حىت الحيدث راكد هلذه اخلامــات 

حضور جلان الفحص الظاهري للخامات املوردة ملصنــــع العالمات وكــذلك حضـور جلان فتح املظاريف الفنية واملالية  •
 0البت فيما خيص أعمال تاميــن سالمــة الطــرق  اخلاصة مبصنع العالمات وحضور جلـــان

االشرتاك يف جلان االستالم االبتدائي والنهائي ألعمال تامني السالمة على طرق اهليئة والتأكد من مطابقتها  •
 0للمواصفات الفنية بناء على كراسة الشروط اخلاصة باألعمال 

 واإلشرافالقدرة على القيادة  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 للعاملني باجلهاز االدارى للدولة  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاما

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسى مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
  اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة 

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0الوظيفية  بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا  .4

 لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية  .7

 أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

واملقابالت مواعيد االختبارات 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام حبوث صيانة الطرق  اسم الوظيفة
 التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية لبحوث الطرقتقع هذه الوظيفة ضمن  موقع الوظيفة

 1 عدد األشخاص  املطلوبني  للوظيفة
  0حاالت الرصف و الطرق وحتليلها وتقييمها اإلشراف على مجع بيانات  • مهام الوظيفة

 0متابعة إعداد أحباث صيانة الطــرق  •

التوجيه حنو إعداد نشرات دورية باألساليب احلديثة للصيانة واالستفادة بالتكنولوجيا العامليـة  •
  0املتقدمة يف صيانة الطرق 

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 للعاملني باجلهاز االدارى للدولة  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  اخلربةسنوات 
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاما

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسى مناسب املؤهل

  بداية اإلعالنتاريخ 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة  .1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق  .4

 ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
هادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية أو ش .7

 جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام الشئون املالية واإلدارية باملنطقة      اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة  ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية للمنطقة  موقع الوظيفة 

 5 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 –السادسة بىن سويف  -اخلامسة غرب الدلتا –الثالثة شرق الدلتا  –االوىل املركزية  املناطق املطلوبة 
 العاشرة اسوان

 الشئون املالية االداريه باملنطقة .وضع السياسة العامة لكل من  • مهام الوظيفة

 وتقدير حجم االحتياجات التمويلية احمللية واالجنبيه للعمل باملنطقة.دراسة   •
 اري للمشروعات باملنطقة وإعداد البيانات املتكاملة عنها .املايل واالستثشاإلنفاق متابعة   •
 األسس الالزمة ألعداد املوازنة التخطيطية ومراقبة تنفيذ القواعد املتصلة باملوازنة املعتمدة وضع   •
 الوسائل واألسس التي تؤدى إىل ضبط تكاليف اإلنتاج ورفع الكفاية باملشروعات املنفذة .وضع   •
 خطة توزيع العمالة وفقا لالحتياجات باملنطقة والتدريب العملي والنظري وضع   •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

للعاملني باجلهاز االدارى  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاماللدولة 

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
يان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا ب .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 مدير عام املشروعات باملنطقة     اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية للمناطق  موقع الوظيفة 

 4 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 العاشرة أسوان  -الثامنة قنا–السابعة أسيوط  -الرابعة وسط الدلتا املناطق املطلوبة 
 اإلشراف على مشروعات الطرق والكباري باملنطقة  • مهام الوظيفة

 إعداد الدراسات االبتدائية اخلاصة مبشروعات الطرق والكباري باملنطقة    •
 إعداد امليزانيات االبتدائية للمشروع سواء رفع كفاءة الطرق أو ازدواجها إذا لزم األمر    •
 0اخل 000والسكة احلديد و التنسيق مع اجلهات املعنية واملتداخلة مع املشروع مثل الري •
 0إجراء التنسيق الالزم مع احملافظات يف دائرة املنطقة لتشجري الطرق     •
على إعداد اخلرائط والرسومات االبتدائية والتنفيذية للمشروعات يف نطاق املنطقة وإعداد  فاشراإل •

 0املقايسات والقطاعات اخلاصة بها 
 القيادة واإلشرافالقدرة على  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 هندسي مناسب مؤهل عايل املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0الوظيفية  بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا  .4

 لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات  .7

 تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 مدير عام هندسة الطرق   اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية هلندسة وسالمة الطرق  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة
 0توصيات عالج االختناقات املرورية  إعداد •
 0جمال هندسة الطرق  دراسة التطور التكنولوجيفي •
 0خطورة احلوادث  إتباعها للحد من الواجب  حتديد مواقع تكرار احلوادث وحتديد اإلجراءات •
 0تزويد الطرق بوسائل التحكم املروري •
 واحلد منهاالتوصيات الالزمة ملواجهة تلك احلوادث  وإعدادحلوادث الطرق  السنويالتقرير  إعداد •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 للعاملني باجلهاز االدارى للدولة  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاما

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسي مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج  .4

 زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 التنموية  مدير عام الطرق االستثمارية اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف االدارة العامة للطرق االستثمارية التنموية وتتبع رئيس جملس االدارة  موقع الوظيفة 

 مباشرة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة
بتعديل أحكام  1996لسنة  229تنفيذ االختصاصات املنوطة باهليئة التي نص عليها القانون رقم  •

تم إنشائها وفقا لعقود بشان الطرق العامة بالنسبة للطرق التي ي 1968لسنة  84القانون رقم 
  0االلتزام

 0إعداد الدراسات الفنية اخلاصة بتحديد مسارات الطرق االستثمارية و احلفاظ عليها  •

 0متابعة تشغيل وصيانة الطرق االستثماريــة واحلفــاظ عليهــا  •

 0نماذج املالية للمشروعات لتحديد حجم التمويل املتوقع والتكلفة التقديرية له إعداد ال •

 0متابعة التدفقات املالية التي حتقق النموذج املعتمد للمشروع •

 القدرة على القيادة واإلشراف املهارات األساسية

 الوظيفة بنجاحاجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل  املهارات الفنية

للعاملني باجلهاز االدارى  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاماللدولة 

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 هندسى مناسبمؤهل عايل  املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0ققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية بيان بأهم االجنازات  التي ح .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج  .4

 زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8
 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام التحصيل واملوازين اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة للتحصيل واملوازين التابعة  موقع الوظيفة 

 لإلدارة املركزية للطرق املتميزة وحمطات املوازين

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 
 مهام الوظيفة 

متابعة إعداد نظم التحكم يف حتصيل الرسوم املقررة ملرور السيارات  •
جبميع أنواعها من خالل بوابات التحصيل املقامة على بداية ونهاية الطرق 

 0السريعة املتميزة 

اإلشراف على ضبط السيارات املخالفة من الرتخيص املسموح به ووزن  •
                                      0 ررةالغرامة املق عاألمحال الزائدة عن املقرر وتوقي

اإلشراف على مراجعة املتحصل يف أخر كل وردية وتسليمه لصراف املنفذ  •
 0الذي يقوم بتوريده إىل خزينة اهليئة يوميا 

اعتماد أرقام السيارات التي ختالف قانون الطرق الختاذ      اإلجراءات   - •
 0القانونية حنو املخالفني 

 القدرة على القيادة واألشراف  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنتانقضاء مدة بينية قدرها  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 عايل هندسي مناسبمؤهل  املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 الوظائفإدارة ترتيب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام الشئون املالية اسم الوظيفة
الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة للشئون املالية وتتبع رئيس تقع هذه  موقع الوظيفة 

 اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية
 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة 
  0 وضع الوسائل و األسس التي تؤدى إىل خفض تكاليف اإلنتاج •

 0 الشئون املاليةتنفيذ السياسة العامة للهيئة يف جمال  •

  التي تكفل حتقيق أهداف اهليئة إعداد مشروعات خطط النشاط املايل •

  األشراف على إعداد املوازنة التخطيطية و احلسابات اخلتامية للهيئة •

طبقا للقوانني املنظمة هلذا  األشراف على أعمال العقود و املشرتيات •
 الشأن 

  السجالت املتعلقة بالنواحي املاليةمتابعة إعداد اجملموعة الدفرتية و  •
 

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسبجتاري  مؤهل عايل  املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 املركزية لشئون رئاسة اهليئةاإلدارة 

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  واملقابالت الشخصيةمواعيد االختبارات 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام حبوث إنشاء الطرق اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة لبحوث إنشاء الطرق وتتبع  موقع الوظيفة 

   0رئيس اإلدارة املركزية لبحوث الطرق 
 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0يقوم باإلشراف على إعداد أحباث الرصف  • مهام الوظيفة 
إنشـاء يقوم بدراسـة وإعداد برامج البحوث املختلفة  لتطوير أساليب  •

 الطرق
وخفض تكاليف اإلنشـاء واالستفـادة باملواد احمللية وحـل املشاكل  •

 0التطبيقية 
 إعداد نشرات دوريـة باألساليب احلديثة يف جمال إنشاء الطرق لالستفادة  •
 0بالتكنولوجيا العاملية املتقدمة يف هذا اجملال  •
وإقرار  يقوم مبتابعة تنفيذ البحوث ومراجعة التقارير اخلاصـة بها •

 النتائج
التي تسفر عنها وحتليلها ومتابعتها ورفع التقاريـر الدوريـة وتقديم  •

 هـذه  

    0البحوث لرئيس اإلدارة املركزية لبحوث الطرق  •

 0األشراف على إعداد حبوث العالمات اإلرشادية  •
 0دراسة الربامج الزمنية للبحوث التي مت التوصل إىل تطبيقها  - •

 القدرة على القيادة واألشراف األساسيةاملهارات 

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسبمؤهل عايل هندسي   املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6أصل وملفات  )  7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام حبوث إنشاء الطرق اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة لبحوث إنشاء الطرق وتتبع  موقع الوظيفة 

   0رئيس اإلدارة املركزية لبحوث الطرق 
 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0اإلشراف على إعداد أحباث الرصف  • مهام الوظيفة 
 دراسـة وإعداد برامج البحوث املختلفة  لتطوير أساليب إنشـاء الطرق •
وخفض تكاليف اإلنشـاء واالستفـادة باملواد احمللية وحـل املشاكل التطبيقية  •

0 
 إعداد نشرات دوريـة باألساليب احلديثة يف جمال إنشاء الطرق لالستفادة  •
 0بالتكنولوجيا العاملية املتقدمة يف هذا اجملال  •
 متابعة تنفيذ البحوث ومراجعة التقارير اخلاصـة بها وإقرار النتائج •
 ي تسفر عنها وحتليلها ومتابعتها ورفع التقاريـر الدوريـة وتقديم هـذه  الت •

    0البحوث لرئيس اإلدارة املركزية لبحوث الطرق  •

 0األشراف على إعداد حبوث العالمات اإلرشادية  •
 0دراسة الربامج الزمنية للبحوث التي مت التوصل إىل تطبيقها  •

 القيادة واألشرافالقدرة على  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 0على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسي  مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا  .4

 برنامج زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل  .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  مواعيد االختبارات واملقابالت الشخصية

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

    مدير عام تصميم الكباري  اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة لتصميم الكباري  وتتبع رئيس اإلدارة  موقع الوظيفة 

   0املركزية لبحوث الكباري 
 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0اختيار النظام اإلنشائي املناسب للمنشأ  • مهام الوظيفة 

 0املختصني ة مبعرفة املهندسني مراجعة واعتماد الرسومات املعد •

 0االتصال بإدارة املعامل املركزية لعمل اجلسات  •
 0متابعة املقايسات واملواصفات اخلاصة باملشروعات  •
إبداء الرأي يف التعديالت التي قد يري إدخاهلا علي التصميم أو مواصفات  •

 0التنفيذ اإلنشاء أثناء 

 القدرة على القيادة واألشراف  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل  هندسى مناسب املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا  .4

 لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية  .7

 أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

مت حتديد مواعيد مقابالت 
 شخصية

 ال

مواعيد االختبارات واملقابالت 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

  مدير عام حبوث صيانة الكباري  اسم الوظيفة
تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة لبحوث صيانة  الكباري التابعة لإلدارة  موقع الوظيفة 

    0املركزية لبحوث الكباري وتتبع قطاع حبوث املشروعات 
 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 0النيل والكباري املتحركة األشراف علي أعمال حبوث صيانة الكباري العلوية وكباري  • مهام الوظيفة              
إعداد امليزانية السنوية الالزمة ألعمال الصيانة واقرتاح املبالغ املعتمدة سنويا  •

 ألعمال 
   0الصيانة علي املناطق والكباري املختلفة  •
 0عمل الدراسات واألحباث ألعمال الصيانة املتخلفة للكباري اخلرسانية واملعدنية  •
 املتضمنة البيانات الرئيسية املتعلقة بأعمال الصيانة متابعة بطاقات حصر الكباري  •
 0الدورية  •

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  قضاء مدة بينية قدرها سنتان سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل  هندسي مناسب املؤهل

 19/9/2018 تاريخ بداية اإلعالن

 18/10/2018 تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
 بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا .4

 لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية  .7

 أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

مت حتديد مواعيد مقابالت 
 شخصية

 ال

واملقابالت مواعيد االختبارات 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



  

 

 

 

 

 

   مدير عام القضايا والشكاوي  اسم الوظيفة

 للقضايا والشكاوي وتتبع اإلدارة املركزية للشئون القانونيةتقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

يقوم بدراسة صحائف الدعاوى واملنازعات التي ترفع من أو على اهليئة وحتضري املستندات  والبيانات واملذكرات اخلاصة  • مهام الوظيفة              
 0احملاكم بها قبل مباشرتها أمام 

يقوم بدراسة األحكام التي تكون اهليئة طرفا فيها وتقرير الطعـن مـن عدمـه ومباشـرةإجراءات الطعـن إىل أن تصدر  •
 0األحكام النهائية فيها 

يقوم باألشراف علي اختاذ اإلجراءات اخلاصة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصاحل اهليئة ومـا يستلـزم ذلـك مـن  •
 0وإجراءات بيع وكافة ما يتصل بالتنفيذ من أعمال وإجراءات أخرى  جتهيـزات

يقوم باألشراف علي اإلجراءات القانونية للمطالبة حبقوق اهليئة لدى الغري بالطرق املدنية أو اإلجراءات األولية املنصوص  •
 0عليها قبـل رفع األمر إىل القضاء 

حلجـوزات املوقعـة علـى العامليـن  باهليئة وإخطار اإلدارات املعنية يقـوم باألشراف علي اإلجراءات اخلاصـة بتنفيـذ ا •
 0بذلك 

 0يقوم باألشراف علي دراسة شكاوي العاملني وحتليل مضمونها وأحالتها جلهة االختصاص إلبداء الرأي  •
البحث ثم التصرف وفقا يقوم باألشراف علي إعداد املذكرات بنتيجة حبث كل شكوى وإعداد الرأي القانوني بنتيجة  - •

  0للوائح املعمول بها 

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل  يف القانون املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم جلهات

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل  .1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
 ئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الر .4
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية أو  .7

 جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8
 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

واملقابالت مواعيد االختبارات 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدير عام االمن  اسم الوظيفة

 رئيس جملس اإلدارة وتتبع  لألمن  تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة              
–معلومات  –إجراء تفتيشات مفاجئة ودورية فى أوقات خمتلفة للتأكد من تنفيذ تعليمات األمن  املختلفة )أفراد  •

ساعة للتأكد من القيام بأعماهلم على أكمل  24منشآت ( واملرور الدوري على احلراسات طوال –اتصال –وسائل 
 0وجة

باهليئة وفقا للقواعد املختلفة كذلك املرشحني للسفر للخارج وإبداء إبداء الراى فى األفراد اجلدد الذين يتم تعينهم  •
الراى يف اخلرباء األجانب العاملني باهليئة للتأكد من عدم جتاوزهم نطاق املهمة املكلفني بها أو وجود عالمات 

 0معادية بينهم وبني احد العاملني باهليئة

واهليئات سواء أجانب أو مصريني او تعاقدهم معهم ومدى إبداء الراى يف تعامل اهليئة مع اإلفراد والشركات  •
 0جدية هذا التعاقد وعدم وجود ما يشوبه من ناحية األمن 

 0يصدر التعليمات بتنظيم دخول موظفي اهليئة وحتديد منافذ الدخول واخلروج للعاملني •

   فل تأمني تلك املعلوماتتأمني األماكن احلساسة التي تتداول معلومات سرية ووضع كافة اإلجراءات التي تك •

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسبمؤهل عايل   املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم جلهات

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

وبالنسبة بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى للدولة    .1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
 بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك  .4
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
شهادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل حماكمات تأديبية أو  .7

 جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8
 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

واملقابالت مواعيد االختبارات 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 مدير عام األمالك  اسم الوظيفة

 رئيس اإلدارة املركزية لتنفيذ وصيانة الطرقوتتبع  لألمالك  تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة  موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 اإلشراف على مسح االراضى الفضاء وبيان حدودها و معاملها وبيان املباني و املنشات التابعة للهيئة  • مهام الوظيفة              
اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات جبميع االراضى اململوكة للهيئة من حيث املساحة و موقع كل ارض لالستغالل  •

 1998لسنة  89تطبيقا إلحكام القانون رقم 
ى و املباني اململوكة للهيئة على مستوى اجلمهورية وطرح هذه االراضى فى اإلشراف على مجيع االراض •

اخلاص باملزايدات و املناقضات و تطبيقا لقانون الطرق  1998لسنة  89مزادات عامة تطبيقا ألحكام القانون رقم 
 هلذه االراضى إلجياد وعاء متويلي يف تنفيذ مشروعات اهليئة اخلدمية 

 د التاجري لتلك االراضى و متابعة تنفيذ اشرتاطات اهليئة مع املستأجر اإلشراف على إعداد عقو •
العمل على حل مجيع املشاكل الناشئة من حاالت وضع اليد على تلك االراضى وذلك حفاظا على مباني و أمالك  •

 اهليئة 
خدمات ملستخدمي هذة اإلشراف على تأجري حمطات اخلدمة على الطرق السريعة التابعة للهيئة وذلك إلجياد  •

 الطرق
 اإلشراف على حصر مجيع االراضى للمناطق و مطابقتها بدفرت سجل األصول •
 تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشان االراضى و املباني اململوكة للهيئة  •

 

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاحاجتياز  االختبارات  املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسبمؤهل عايل   املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 جلهاتبيانات االتصال والتقدم 

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  
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 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

 

 

 

 مدير عام تنفيذ وصيانة الطريق الدائري وحماورة اسم الوظيفة

رئيس اإلدارة املركزية للطريق وتتبع  لتنفيذ وصيانة الطريق الدائري وحماورة  تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة  موقع الوظيفة 
 0الدائري وحماورة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

 مهام الوظيفة              
الدائري وحماوره يف حدود وضع برنامج شامل ألولويات مشاريع تنفيذ و صيانة الطريق  •

 0امليزانية املتاحة 

   0إعداد الربامج الزمنية وقاعدة البيانات للمشروعات على الطريق الدائري  •

إعداد التقارير الدورية عن تقدم سري العمل مبشروعات تنفيذ احملاور احلديثة الطريق  •
  0نفيذ الدائري والتحقق منها وفقا للربامج الزمنية الـمحددة ملتابعة الت

  0االشرتاك فى طرح عطاءات مشاريع تنفيذ الطريق الدائري وحماوره  •

استالم مشاريع تنفيذ احملاور احلديثة بالطريق الدائرى بعد نهوها وتقييمها ومتابعتها  •
 خالل فرتة الضمان 

 

 القدرة على القيادة واألشراف املهارات األساسية

 والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح اجتياز االختبارات املهارات الفنية

 قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مناسب  هندسى مؤهل عايل املؤهل

  تاريخ بداية اإلعالن

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم جلهات

  -نسخ  (  حتتوى على : 6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

القطاع  االدارى للدولة   وبالنسبة بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل  .1
 0لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
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 ئيسية متضمنا برنامج زمنيا لتحقيق ذلك بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الر .4
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 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

واملقابالت مواعيد االختبارات 
 الشخصية

 

 ال هل مت إعالن النتيجة

 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
 إدارة ترتيب الوظائف

 



 

 

 

  

 مدير عام  التنفيذ والصيانة للمنطقة   اسم الوظيفة
 تقع هذه الوظيفة على ضمن التقسيمات التنظيمية لإلدارة املركزية للمنطقة    موقع الوظيفة 

 1 عدد األشخاص املطلوبني للوظيفة

  املنطقة االوىل املركزية املناطق املطلوبة 

 مهام الوظيفة
 علي تنفيذ مشروعات الطرق الواقعة يف نطاق املنطقة اإلشراف  •

 علي تنفيذ مشروعات الكباري الواقعة يف نطاق املنطقة اإلشراف  •

 تنفيذ خطة صيانة الكباري الواقعة يف نطاق املنطقة ,متابعة  •

 تنفيذ خطة صيانة الطرق الواقعة يف نطاق املنطقة .متابعة  •
 

 القيادة واإلشرافالقدرة على  املهارات األساسية

 اجتياز  االختبارات والتدريب الالزم لإلعداد لشغل الوظيفة بنجاح املهارات الفنية

 للعاملني باجلهاز االدارى للدولة  0قضاء مدة بينية قدرها سنتان  على األقل يف وظيفة من الدرجة األدنى مباشرة  سنوات اخلربة
 وبالنسبة لغريهم قضاء مدة خربة متخصصة يف جمال العمل قدرها ستة عشر عاما

 

 ذكر / أنثى النوع املطلوب

 مؤهل عايل هندسي مناسب املؤهل

  اإلعالنتاريخ بداية 

  تاريخ انتهاء التقدم

 الدور األول –القاهرة  –مبىن وزارة النقل  –ش القصر العيني  105 بيانات االتصال والتقدم للجهات
 اإلدارة املركزية لشئون رئاسة اهليئة

  -حتتوى على :نسخ  (   6ملفات  ) أصل و 7مكونة من   تسلم باليد  و  املستندات املقدمة  املستندات املقدمة  

بيان حالة معتمد من شئون العاملني من جهة العمل  بالنسبة للعاملني  داخل القطاع  االدارى  .1
 0للدولة   وبالنسبة لغريهم شهادات  اخلربة  والسرية الذاتية معتمدة وخمتومة 

 صورة بطاقة الرقم القومي سارية  .2
  0بيان بأهم االجنازات  التي حققها املتقدم خالل مسريته الوظيفية  .3
بيان مبقرتحأ وافيا لتطوير الوحدة املراد التقدم عليها أو احد األنشطة الرئيسية متضمنا برنامج  .4

 زمنيا لتحقيق ذلك 
 دريبية  طبق االصلصورة معتمدة للدورات الت .5
6. cD  متضمنا كافة املستندات الواردة بامللف 
هادة جزاءات من جهة العمل معتمدة موضحا بها اجلزاءات التي وقعت علية أو أحيل إىل ش .7

 حماكمات تأديبية أو جنائية من عدمه 
 أصل  صحيفة احلالة اجلنائية   .8

 4X 6(  صور  شخصية مقاس 10عدد )         9

 ال مت حتديد مواعيد مقابالت شخصية

  الشخصيةمواعيد االختبارات واملقابالت 

 ال هل مت إعالن النتيجة


