
وعنوانها: ٤ طريق النصر - ميدان الشهيد هشام بركات )رابعة العدوية سابقا( - مدينة نصر - القاهرة

هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء

تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها بالتعيني وهي:

   ويشترط جلميع وظائف الدرجة األولى الهندسية السابقة ما يلى:
- القيد بالنقابة.         - خبرة ال تقل عن )١٠( سنوات فى املجاالت الهندسية املتعلقة بعمل الوظيفة. 

- قضاء مدة بينية ال تقل عن )٤( سنوات فى الدرجة الوظيفية األدنى مباشرة إذا كان املتقدم من العاملني باجلهاز اإلدارى للدولة أو الوظيفة املعادلة 
للدرجة الوظيفية األدنى إذا كان املتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات اخلاصة.

- اجادة اللغة االجنليزية واحلاسب اآللى.     - اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.   - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع اخلطط ومتابعة تنفيذها.

مالحظات  املؤهل
والتخصص

 العدد
املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(
 بكالوريوس هندسة
 تخصص كهرباء أو

ما يعادله
١  مدير إدارة التشغيل

للمعدات الكهربائية ١

مجموعة )ب(
 بكالوريوس هندسة

 تخصص علوم
 احلاسب أو أجهزة
 قياس وحتكم أو

اتصاالت أو ما يعادله

١ مدير إدارة أجهزة القياس 
والتحكم ٢

مجموعة )ج(

 بكالوريوس هندسة
تخصص ميكانيكا

أو كهرباء
أو ما يعادله

١  مدير إدارة الصيانة واالصالح
ألنظمة التهوية والتكييف ٣

١ مدير إدارة بدء التشغيل 
النظمة التهوية والتكييف ٤

١ مدير إدارة التشغيل ألنظمة 
التهوية والتكييف ٥

يفضل من له خبرة 
بأعمال التشغيل والصيانة 
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

١ مدير إدارة التشغيل 
ألنظمة املساعدة ٦

١ مدير إدارة الصيانة ألنظمة املساعدة ٧

مجموعة )د(
بكالوريوس هندسة 
نووية أو كهرباء أو 

ما يعادله
١ مدير إدارة التدريب العام ٨

مجموعة )هـ(
 يفضل من له خبرة عملية فى محطات 

الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة
بكالوريوس هندسة 
تخصص نووية أو 
كهرباء أو ميكانيكا 

أو ما يعادله
 

١  مدير إدارة تدريب أطقم
الصيانة واالصالح ٩

 يفضل من له خبرة بأعمال 
التشغيل والصيانة فى محطات 
الكهرباء لوفقا لطبيعة الوظيفة

٨ مشغل املفاعل أول ١٠

 يفضل من له خبرة عملية فى محطات 
الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة ٤ مهندس دعم فنى للمفاعالت أول ١١

١ مدير إدارة التراخيص ١٢

 مجموعة )و(

يفضل من له خبرة 
عملية فى محطات 

الكهرباء وفقا 
لطبيعة الوظيفة

بكالوريويس هندسة 
تخصص )نووية أو 

ميكانيكا أو كهرباء أو 
أجهزة قياس وحتكم( 

أو ما يعادله

٤ مهندس برامج الصيانة 
واإلصالح للمفاعل أول

١٣

مالحظات  املؤهل
والتخصص

 العدد
املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(
يفضل من له خبرة 

عملية بأعمال 
الفحص والتفتيش

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 

ميكانيكا أو 
كهرباء أو ما 

يعادله

١ رئيس قسم اللحام ١

 يفضل من له خبرة 
بأعمال التشغيل والصيانة 

وخبرة عملية فى موقع 
»صالة« التوربينات فى 
محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

٣٠ مشغل التربينة ثان ٢

يفضل من له خبرة بأعمال 
التشغيل والصيانة وفى 
محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

٥ مهندس عمليات التشغيل 
لالنظمة املساعد ثان

٣

٧ رئيس وردية تشغيل األنظمة 
املساعدة

٤

يفضل من له خبرة عملية 
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة
٥ مهندس اإلشراف الفنى 

لألنظمة املساعدة ثان
٥

يفضل من له خبرة فى 
أعمال الفحص والتفتيش 

للحامات والوصالت 
امليكانيكية والكهربائية

٧ مهندس شئون فنية ثان ٦

٦ مهندس بدء التشغيل ألنظمة 
التهوية والتكييف ثان

٧

٤ مهندس صيانة وإصالح االت 
الرفع ثان

٨

٩ مهندس التشغيل النظمة التهوية 
والتكييف ثان

٩

١ رئيس قسم صيانة واصالح آالت الرفع ١٠

٦ مهندس األنظمة املساعدة ثان ١١

٢- الدرجة الثانية: 

مجموعة )د(

 

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 
)نووية أو 

كهرباء(
 أو ما يعادله

٥ موجه تدريب ثان ٢٤

٣ مهندس تدريب عام ثان ٢٥

مجموعة )هـ(

إجادة استخدام التطبيقات 
والبرامج املتنوعة كبرامج برميا 

 AUTOCAD REVIT فيرا
يفضل من لديه خبرة فى ادارة 

املشروعات

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 
)مدنى(

٢ مهندس صيانة واصالح 
اعمال مدنية ثان

٢٦

مجموعة )و(

بكالوريوس هندسة 
تخصص )حاسبات او 

اتصاالت او الكترونيات( 
او ما يعادله

٤ مهندس أمن سيبراني ثان ٢٧

مجموعة )ز(

بكالوريوس هندسة 
أو ما يعادله ٣ مهندس جتهيزات الطواريء ثان ٢٨

مجموعة )ب(
 يفضل من له خبرة

 عملية متعلقة باملجال
 الكهروتقنى واجهزة
 القياس والتحكم فى

 محطات الكهرباء وفقا
لطبيعة الوظيفة

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 
)كهرباء(

 أو ما يعادله

٦
مهندس وقاية كهربية 

وحتكم ثان
١٢

٨
مهندس  تشغيل اجهزة 

القياس والتحكم ثان
١٣

يفضل من له خبرة عملية  
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة
١٠

مهندس  تشغيل معدات 
كهربائية ثان

١٤

يفضل من له خبرة  
فى التخطيط ومتابعة 
التشغيل والصيانة فى 
محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

٣
مهندس  تخطيط هندسة 

كهربية  ثان
١٥

 ٢
مهندس  تخطيط الجهزة 

القياس والتحكم  ثان
١٦

مجموعة )ج(
يفضل من له خبرة 

باعمال التشغيل والصيانة 
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 
)نووية أو 
ميكانيكا أو 

كهرباء( او ما 
يعادله

١٩ مهندس  تشغيل املفاعل ثان ١٧

٢٠ رئيس وردية تشغيل املفاعل ١٨

يفضل من له خبرة عملية 
بأعمال اجلودة والفحص 

والتفتيش ويفضل 
احلصول على شهادة 

مهندس جودة 
 )CQE Certification(

أو احلصول على شهادة 
مراجع داخلى

CIA Certification

١٦ مهندس مراقبة اجلودة ثان ١٩

٧ مدرب الصيانة واالصالح ثان ٢٠

٤ مهندسة بدء تشغيل املفاعل ثان ٢١

٤
مهندس املوثوقية واالمان 

النووي ثان
٢٢

٩ مشغل انظمة مبنى املفاعل ثان ٢٣

  يشترط جلميع وظائف الدرجة الثانية الهندسية السابقة ما يلى:
- القيد بالنقابة.            -خبرة التقل عن )٦( سنوات فى املجاالت الهندسية املتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية التقل عن )٦( سنوات فى الدرجة الوظيفية االدنى مباشرة اذا كان املتقدم من العاملني باجلهاز 
االدارى للدولة أو الوظيفة املعادلة للدرجة الوظيفية االدنى اذا كان املتقدم ممن يشغل وظيفة باحد الكادرات اخلاصة

- اجادة اللغة االجنليزية واحلاسب اآللى.              -اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.

إعالن رقم )١( لسنة ٢٠٢٢

١- الدرجة األولى: 
أوالً مجموعة الوظائف الهندسية

٣- الدرجة الثالثة: 
مالحظات  املؤهل

والتخصص
 العدد

املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(

 

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 
)نووية أو 
كيمياء أو 

ميكانيكا أو 
كهرباء( او 
ما يعادله

٨
مهندس صيانة واصالح 
االنظمة الكيميائية ثالث

١

١٠
مهندس بدء التشغيل لالنظمة 

الكيميائية ثالث
٢

٦
مهندس برامج صيانة واصالح 

االنظمة الكيميائية ثالث
٣

٧
مهندس تشغيل انظمة معاجلة 

املياه اخلاصة ثالث
٤

مجموعة )ب(

بكالوريوس 
هندسة 
تخصص 

)نووية( او ما 
يعادله

٤
مهندس تشغيل املفاعل وإدارة 

الوقود النووي ثالث
٥

٨ مهندس السالمة من االشعاع ثالث ٦

٤
مهندس احلسابات والقياسات 

النيوترونية ثالث
٧

٣ مفتش احلماية الفنية ثالث ٨

٤ مهندس سالمة الوقود النووي ثالث ٩

يفضل من له خبرة عملية 
متعلقة باملجال الكهروتقنى 

واجهزة القياس والتحكم 
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة.

٤
مهندس الدعم الفنى ألجهزة قياس 

قلب املفاعل ثالث
١٠

يفضل من له خبرة عملية باعمال 
اجلودة والفحص والتفتيش 

ويفضل احلصول على شهادة 
مهندس جودة 

 )CQE Certification(
اول احلصول على شهادة 

مراجع داخلى
)CIA Certification( 

٥ مهندس جودة الدائرة االبتدائية 
للمحطة ثالث

١١

مجموعة )ج(
يفضل من له خبرة 

عملية متعلقة باملجال 
الكهروتقنى فى 

محطات الكهرباء وفقا 
لطبيعة الوظيفة

بكالوريوس هندسة 
تخصص )كهرباء( أو 

ما يعادله
 

٥ مهندس قواطع آلية ثالث ١٢

٢ مهندس برمجيات شئون فنية ثالث ١٣

٣ مهندس اجهزة ثالث ١٤

٤ مهندس النظمة االتصاالت التشغيلية ١٥

٥ مهندس وقاية كهربية وحتكم 
للمساعدات ثالث

١٦

١٠ مهندس قواطع كهربائية ثالث ١٧

٢ مهندس أجهزة القياس والتحكم 
للوحدة العليا للمفاعل ثالث

١٨

٣ مهندس معايرة أنظمة االشعاعات 
املؤينة ثالث

١٩

مجموعة )د(
بكالوريوس هندسة 
تخصص )نووية أو 
كهرباء( أو ما يعادله

٣ مهندس صيانة معدات حماية 
البيئة ثالث

٢٠

مجموعة )هـ(
يفضل من له خبرة عملية 
متعلقة باملجال الكهروتقني 

وأجهزة القياس والتحكم 
فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

بكالوريوس هندسة 
تخصص )  كهرباء 
أو حاسبات( أو ما 

يعادله

١٧
مهندس تشغيل ألجهزة القياس 

والتحكم ثالث
٢١

١١
مهندس أنظمة التحكم اآللى عن 

بعد ثالث
٢٢

مجموعة )و(

بكالوريوس هندسة 
تخصص ) نووية أو 
كهرباء أو ميكانيكا( 

أو ما يعادله

٨ مهندس املوثوقية واالمان النووي ثالث ٢٣

٧ مفتش أمان التشغيل ثالث ٢٤

٨ مدرب الصيانة واالصالح ثالث ٢٥

١٨ مدرب تشغيل ثالث ٢٦

يفضل من له خبرة بأعمال 
التشغيل والصيانة فى محطات 
الكهرباء وفقا لطبيعة الوظيفة

٨ مهندس تشغيل للمفاعل ثالث ٢٧

٩ مشغل انظمة مبنى املفاعل ثالث ٢٨

مجموعة )ز(

 

بكالوريوس هندسة 
تخصص )حاسبات أو 
حاسبات ومعلومات( 

أو ما يعادله

٤ مهندس تخطيط ألجهزة القياس 
والتحكم ثالث

٢٩

مجموعة )ح(

بكالوريوس هندسة 
تخصص )ميكانيكا أو 
كهرباء( أو ما يعادله

٣ مهندس تخطيط ومتابعة ثالث ٣٠

٦ مهندس بدء التشغيل ألنظمة 
التهوية والتكييف ثالث

٣١

٥ مفتش احلماية من احلرائق ثالث ٣٢

١٤ مشغل وحدات التهوية ثالث ٣٣

٧ مهندسة صيانة واصالح آالت الرفع ثالث ٣٤

يفضل من له خبرة عملية بأعمال 
اجلودة والفحص والتفتيش ويفضل 

احلصول على شهادة مهندس
CQE Certification 

أو احلصول على شهادة مراجع داخلى
CIA Certification

١١ مهندسة جودة كهربائية ثالث ٣٥

يفضل من له خبرة فى أعمال الفحص 
والتفتيش للحامات والوصالت 

امليكانيكية والكهربية.
٥ مهندس صيانة واصالح ثالث ٣٦

يفضل من له خبرة بأعمال التشغيل 
والصيانة فى محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة
١١ مهندس صيانة التربينة ثالث ٣٧

مجموعة )ط(
يفضل من له خبرة 

بالتشغيل والصيانة متعلقة 
باالنظمة الكيميائية فى 
محطات الكهرباء وفقا 

لطبيعة الوظيفة

بكالوريوس هندسة 
تخصص )نووية أو 
كيمياء( أو ما يعادله

٩ مهندس كيمياء حتليلية ثالث ٣٨

٦ مهندس كيمياء حتليلية للسوائل ثالث ٣٩

مجموعة )ى(
بكالوريوس هندسة 
تخصص ) ميكانيكا( 

أو ما يعادله
٧

مهندس جودة الدائرة الثانوية 
باملحطة ثالث

٤٠

مجموعة )ك(

بكالوريوس هندسة 
تخصص ) حاسبات أو 

اتصاالت او الكترونيات( 
أو ما يعادله

٤ مهندس أمن املعلومات ثالث ٤١

مجموعة )ل(
اجادة استخدام التطبيقات والبرامج املتنوعة 

كبرامج برميا فيرا
AUTO CAD - Revit

ويفضل من لديه خبرة فى إدارة املشروعات.
- خبرة عملية بأعمال اجلودة والفحص 
والتفتيش- وكذا احلصول على شهادة 

مهندس جودة
)CQE Certification(

أو شهادة مراجع داخلى
)CIA Certification(

بكالوريوس هندسة تخصص 
)مدنى( أو ما يعادله

٢ مهندس جودة االعمال املدنية ثالث ٤٢

  يشترط جلميع وظائف الدرجة الثالثة الهندسية السابقة ما يلى:
- القيد بالنقابة. - اجادة اللغة االجنليزية واحلاسب اآللى.              -اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.

ثانياً: مجموعة الوظائف يشترط لشغلها 
احلصول على بكالوريوس هندسة أو علوم

١- الدرجة األولى: 

مالحظات املؤهل والتخصص
 العدد

املطلوب الوظيفة م

 بكالوريوس هندسة تخصص
 )نووية أو كهرباء أو ميكانيكا او
 ما يعادله( أو بكالوريوس علوم

.تخصص كيمياء أو فيزياء

١  مدير إدارة املوثوقية
واالمان النووي ١

 بكالوريوس هندسة نووية أو
 بكالوريوس علوم تخصص )كيمياء

أو فيزياء( أو ما يعادله
١ مدير إدارة حماية البيئة ٢

بكالوريوس هندسة 
تخصص )نووية أو 

كهرباء( أو بكالوريوس 
علوم تخصص )رياضيات 

أو فيزياء( أو ما يعادله

١ مدير إدارة منهجيات التدريب ٣

بكالوريوس علوم تخصص 
)كيمياء أو فيزياء(

 أو بكالوريوس هندسة 
تخصص )نووية( 

أو ما يعادله

١ مدير إدارة السالمة من االشعاع ٤

   ويشترط جلميع وظائف الدرجة األولى السابقة ما يلى:
- القيد بالنقابة.        - خبرة ال تقل عن )١٠( سنوات فى املجاالت املتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية ال تقل عن )٤( سنوات فى الدرجة الوظيفية االدنى مباشرة إذا كان املتقدم من العاملني باجلهاز االدارى للدولة او الوظيفة املعادلة 
للدرجة الوظيفية األدنى اذا كان املتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات اخلاصة.

- إجادة اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي.        - اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.       - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع اخلطط ومتابعة تنفيذها.

ثالثاً: مجموعات وظائف العلوم
١- الدرجة األولى: 

مالحظات املؤهل والتخصص
 العدد

املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(

بكالوريوس علوم تخصص
١ )كيمياء أو فيزياء( مدير إدارة خدمات إزالة 

التلوث اإلشعاعى ١

   ويشترط جلميع وظائف الدرجة األولى مبجموعة وظائف العلوم السابقة ما يلى:
- القيد بالنقابة.        - خبرة ال تقل عن )١٠( سنوات فى املجاالت املتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية ال تقل عن )٤( سنوات فى الدرجة الوظيفية االدنى مباشرة إذا كان املتقدم من العاملني باجلهاز االدارى للدولة او الوظيفة املعادلة 
للدرجة الوظيفية األدنى اذا كان املتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات اخلاصة.

- إجادة اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي.        - اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.       - قدرة على القيادة والتوجيه ووضع اخلطط ومتابعة تنفيذها.

٢- الدرجة الثانية: 
مالحظات املؤهل والتخصص

 العدد
املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(
بكالوريوس علوم تخصص

٢ )رياضيات أو فيزياء( أو ما يعادله موجه تدريب ثان ١

يشترط جلميع وظائف الدرجة الثانية مبجموعة وظائف العلوم:
- القيد بالنقابة.        - خبرة ال تقل عن )٦( سنوات فى املجاالت املتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية ال تقل عن )٦( سنوات فى الدرجة الوظيفية االدنى مباشرة إذا كان املتقدم من العاملني باجلهاز االدارى للدولة او الوظيفة املعادلة 
للدرجة الوظيفية األدنى اذا كان املتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات اخلاصة.

- اجادة اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي.        - اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.        

٣- الدرجة الثالثة: 
مالحظات املؤهل والتخصص

 العدد
املطلوب الوظيفة م

مجموعة )أ(

بكالوريوس علوم تخصص
 )كيمياء أو فيزياء(  

٤ أخصائى فيزياء ثالث ١
٤ أخصائى قياس طيفى ثالث ٢

٤ أخصائى مراقبة اجلرعات 
االشعاعية لألفراد ثالث ٣

   يشترط جلميع وظائف الدرجة الثالثة مبجموعة وظائف العلوم:
- القيد بالنقابة.        - اجادة اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي.        - اجتياز االختبارات املقررة لشغل الوظيفة.       

  يشترط فى املتقدمني جلميع الوظائف املعلن عنها من الدرجات الوظيفية )االولى - الثانية - الثالثة( الشروط االتية:
١- أال يزيد السن فى تاريخ نشر اإلعالن على:

- وظائف الدرجة األولى )٣٥ سنة(.    - وظائف الدرجة الثانية )٣٠ سنة(.    - وظائف الدرجة الثالثة )٢٥ سنة(.
٢- تقدير آخر عام وكذا  التقدير التراكمى »جيد« على األقل.    ٣- قبول العمل مبواقع العمل املختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما.

٤- اجتياز االختبارات طبقا للقواعد املقررة.
 )www.nppa.gov.eg( للمستوفني لشروط الشغل التقدم لوظيفتني بحى أقصى وذلك عن طريق املوقع االلكترونى للهيئة

بعد امتام الدفع االلكترونى عن طريق املوقع على ان يتم التقدمي وفقا للمواعيد اآلتية

املوعد املحدد للتقدمي البيان
املتقدمني لوظائف الدرجة الثالثة   من ١١/١٩ حتى ٢٠٢٢/١١/٢٥

املتقدمني لوظائف الدرجة الثانية   من ١١/٢٦ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢

املتقدمني لوظائف الدرجة األولى   من ١٢/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٩

املتخلفني عن التقدمي جلميع الدرجات   من ١٢/١٠ حتى ٢٠٢٢/١٢/١٨

 صور املستندات املطلوبة:-
- املؤهل الدراسى )مرفقا به بيان درجات(      - شهادة ميالد الرقم القومى.

- شهادة تأدية اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها )مؤقت أو نهائى( للذكور، شهادة تأدية اخلدمة العامة أو اإلعفاء منها لالناث.
- شهادة عضوية النقابة.     - بطاقة الرقم القومى سارية.         - صورة فوتوغرافية حديثة.

ويعتبر املتقدم لشغل إحدى الوظائف املعلن عنها متقدما جلميع الوظائف التى استوفى شروط شغلها.
سوف يخطر املتقدمون املستوفون للشروط مبوعد ومكان االختبار الذى سيعقد لهذا الغرض ولن يلتفت للملفات غير املستوفاة 
للشروط او التى لم تتضمن املستندات املطلوبة كاملة وال تقبل الطلبات التى ترد بالبريد - وميكن االطالع على هذا اإلعالن 
وشروط شغل كل وظيفة واملستندات املطلوبة على املوقع االلكترونى لهيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء

  )www.nppa.gov.eg( 
.)www.moee. gov.eg(     واملوقع االلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة املتجددة

سامي شلبي


