
 
 العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية الهيئة

 التجارة و وزارة الصناعة

 

 رئيس االدارة المركزية للمعارض والمؤتمرات الداخلية

 .الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات   جهة العمـــل  :  

 ادارة عليا   نـوع الوظيفة : 

 وزارة التجارة والصناعة   اسم الوزارة  : 

*ـ تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف االدارة المركزية للمعارض  ة : الوصف العام للوظيف

  .والمؤتمرات الداخلية التابعه للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات 

*ـ تختص باالشراف على المعارض والمؤتمرات الداخلية سواء كانت دولية او محلية او عامة  

ا بالهيئة وتقديم الخدمات والمرافق العامة لكل من واالحتفاالت والمهرجانات المقترح اقامته

  .المشتركين والزائرين 

 اجتياز البرامج التدريبية الالزمه لشغل الوظيفة بنجاح  المهارات االساسيــة : 

 *ـ اجادة اللغة االنجليزية واجادة التعامل مع الحاسب االلى  المهارات الفنيـــــــة : 

 *ـ القدرة على التوجيه والقيادة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

*ـ قضاء مدة بينية قدرها سنة على االقل فى وظيفة مدير عام بالمجموعة  سنــوات الخبـــــرة  : 

 .النوعية لوظائف االدارة العليا 

عاما  17ها * يشترط فى من يتقدم لشغل الوظيفة القيادية من خارج الهيئة مدة بينية مقدار

 لرؤساء االدارات المركزية 

 .*ـ توافر الخبرة والمعرفه المتخصصة فى مجال العمل  

 ذكر / أنثى  النـــوع المطلـــوب : 

 مؤهل دراسى عال مناسب لطبيعة العمل  المؤهــــــــــل :  

 التقديـــــــــــر  : 

 العمــــــــــــر  : 



 
 العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية الهيئة

 التجارة و وزارة الصناعة

 

 7/11/2018تاريخ بداية االعالن : 

 6/12/2018تاريخ انتهاء التقدم : 

 1عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة  : 

بيانات االتصال والتقدم للجهات     : تقدم الطلبات شخصيا بادارة السكرتارية والمحفوظات 

 بالهيئة فى موعد غايتة شهر من تاريخ االعالن بمقر الهيئة بمدينة نصر صالح سالم 

    ـ بيان الحالة الوظيفية        المستنــدات المطلوبــة : 

ـ بيان عن ابرز االنجازات واالسهامات فى الوحدة التى يعمل بها مدعوما بالمستندات المؤيده 

 لذلك ان وجدت 

ـ ان يقدم مقترحات لتطوير الوحده او احد انشتطها الرئيسية لتحسين ادائها ورفع الكفاءه 

 .لعمل وتبسيط اجراءاتهاالنتاجيه فيها وتطوير االنظمه التى تحكم ا

 .ـ التدرج الوظيفى والسيرة الذاتيه 

  . 6×4صور شخصية حديثة مقاس  6ـ 

  .ـ خطابات الشكر ان وجدت 

  .ـ العالوات التشجيعية 

  .ـ الدورات التدريبية 

  .( ملفات للوظيفة المتقدم اليها 5ـ عدد )

مع ضرورة الحضور الى مقر الهيئة بأرض المعارض                                           

وذلك الستيفاء نموذج تقييم المرشحين لشغل مناصب  2.1مدينة نصـر يوم  الموافق  /   /  

  .رؤساء ادارات مركزية وذلك باالدارة العامة لشئون العاملين بالهيئة 

 واالوراق الغير مستوفاه التى ترد قبل او بعد الميعاد  ولن يلتفت الى الطلبات 

  لن ترد االوراق سواء وقع االختيار على المتقدم او جانبه الحظ 


