
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب 

 رئيس قطاعات 
 الشئون املالية واإلدارية 

 

 رئيس قطاعات الشئون الفنية  
 

 رئيس قطاعات اإلنتاج  

 السالمة والصحة املهنيةرئيس قطاع 
 

 مدير عام شئون جهاز 

 تنظيم مرفق الكهرباء

 مدير عام األمن   

 رئيس قطاع
 حمطة كهرباء السدالعاىل

 رئيس قطاع 
 رئيس قطاع 2,  1أسوان ك حمطىت 

رئيس قطاع الدراسات  شئون احملطات 
 والبحوث واألعمال املدنية

 رئيس قطاع
 املشرتياتواملخازن 

 رئيس قطاع 
 واألفراد الشئون اإلدارية 

 رئيس قطاع 
 الشئون املالية والتجارية

 مدير عام شئون مكتب 

 رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس قطاع
 الشئون القانونية      

 رئيس قطاع
 املتابعة ونظم املعلومات    

 مدير عام املتابعة 

 مدير عام نظم املعلومات    

 مدير عام القضايا وتنفيذ األحكام

مدير عام التحقيقات والرأى 

 والتظلمات والعقود

 مدير عام التشغيل  

 مدير عام صيانة التوربينات

 مدير عام املعدات الهيدروليكية 

 مدير عام الصيانة الكهربائية 

 مدير عام الحاسب اآللى 

 مدير عام الشئون الكيميائية 

 مدير عام شئون املحطة

 مدير عام الشئون الفنية

 مدير عام التحكم واالتصاالت

مدددددددددددددير عددددددددددددام ال دددددددددددد مة وال ددددددددددددحة 

 املهنية والبيئة 

 واالختباراتمدير عام الوقاية 

    1مدير عام تشغيل أسوان 

  1,,   ,,  الصيانة الكهربائية أسوان 

  1,,   ,,  الصيانة امليكانيكية أسوان 

 1 أسوان والحاسب االلى األجهزة,,   ,,

  2,,   ,,  تشغيل أسوان 

  2,,   ,,  الصيانة الكهربائية أسوان 

 2,,   ,,  الصيانة امليكانيكية أسوان 

 2 أسوان والحاسب االلى األجهزة,,   ,,

 2,1شئون محطتى أسوان ,,   ,,

 2,  1,,  ,,  الشئون الفنية أسوان 

 ال  مة وال حة املهنية والبيئة ,,  ,,  

 

 

 مدير عام االحتياجات وقطع الغيار 

افق   مدير عام املر

 مدير عام التصنيع املحلى 

 

 مدير عام الدراسات والبحوث

 مدير عام األعمال املدنية

 

 مدير عام املشتريات  -

 مدير عام املخازن  -

 

 مدير عام الشئون اإلدارية  

 مدير عام شئون األفراد 

 مدير عام االستحقاقات واملعاشات 

 

 مدير عام الح ابات وامليزانية    -

 مدير عام املراجعة  -

 مدير عام التكاليف  -

 وح ابات املخازن 

 مدير عام الضرائب -

 

 

 مدير عام

 الع قات العامة 

 

املحطات الصغيرة  مدير عام  

 

 أسنا  كمدير عام محطة 

 

 مدير عام

 وسائل النقل

 

 شركة احملطات املائية إلنتاج الكهرباءاهليكل التنظيمى ل

 

 املشروعات  رئيس قطاع

 التركيبات الكهربائيةمدير عام 

 ةالتركيبات امليكانيكيمدير عام 

 رئيس قطاع التدريب 

 مركز التدريب مدير عام

 مدير عام التدريب

 
 مدير عام

 التمويل والنقد االجنبى

 

 الوقاية والقياسمدير عام 

 

رئيس قطاع التفتيش 
 ومراقبة اجلودة 

اقبة الفنية   مدير عام املر

اقبة املالية  مدير عام املر

 واإلدارية 

 

وال حة املهنية  ال  مةمدير عام 

 والدفاع املدنى بالديوان

ال  مة وال حة املهنية مدير عام 

اقع   والدفاع املدنى وشئون البيئة باملو

 ترشيد الطاقة مدير عام

 

املراجعة مدير عام 

 الداخلية

 نجع حمادى كمدير محطة 

 
 أسيوط كمدير محطة 

 

 مدير عام تخطيط
الجدوى دراسات 

 املالية


