اســـــم الوظيفــــــــــة

مدير عام اإلدارة العامة للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

جهـــــة العمــــــــــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظيفـــــــــــــــة
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نوع الوظيفـــــــــــــــة

مدير عام

اسم الــــــــــــــــوزارة

وزارة التنمية المحلية ( محافظة القاهـرة)
تقع هــذه الوظيفــــة على رأس اإلدارة العامــة لمركـ المعلومـات يـديوا
عــام محافظــة القــاهرة وتخــت

يتخ ــيس ورســم سياســة العمــل دا ــل

المرك وإصدار القرارات ويخضع أعمال شـالل الوظيفـة للتوجيـل العـام مـ
الرئاســـــة األعلى ويشــــرف على التقسيمـــــات التنظيميـة التايعـة لـل
الوصف العام للوظيفة

ومراجعــة النتــائج اإلجماليــة ألنشــ ة مقهــودات تقسيمـــــــات المركـــــ
وإيــداا المظاظــات والتوجيهــات التــف تعــاو فــف ت ــوير مقريــات العمــل
ويقوم يإ جــــراا اتصاالت متكررة ياألجه ة الوظيفية دا ل و ـار المحافظـة
يغرض تبادل المعلومات وشرح األمور واعتماد التقارير الشهرية عـ

أعمـال

تقسيمات المرك .
اجتياز البرامج التدريبية الظزمة لشغل الوظائف القيادية طبقـا للقانـو
المهــارات األساسية
رقم  81لسنة  2016والئحتل التنفيذية.
برة فف مقال تخصصل

المهارات الفنية

 16سنــــــل

بـــــــرة للمتقدميـــــــ

مــ

الخـــار (الواــدة أو الق ـــــــاع

الحكومــــف) مدعمة يالمستندات الموثقة والفترات التأمينية لهـا أو قضـاا
سنوات الخبرة
مــــدة يينيـة قـدرها سـنتا فــف الدرجـة األدنـى مباشـرة (وهـى الدرجــة
األولى).
ذكـــــور  -وإناث

النوع
المؤهل

مؤهل عالف مناسب

التقدير

----

العمر

----

تاريخ يداية اإلعظ

 8مايو 2018

تاريخ انتهاا التقديم

 7يونيو 2018

عدد األشخاص الم لويي

للوظيفة

ييانات االتصال والتقديم يالقهات

1
اإلدارة المرك يـــــــــة لشــــــــــو العامليـــــــــ

يمحافظـــــــــة القــــاهرة ،

يعايديـــ  ،األمانة الفنية ياللقنة الدائمة للوظائف القيادية.
أصل  2 +نسخل م

ييا الحالة الوظيفية – عــــــدد ( )3صـور شخصـية –

االنقازات  -مقتراات الت وير للوظيفة المتقـدم لهـا طبقـا لمـا ورد يـالقرار
المستندات الم لوية
رقــم  95لســنة  – 2017القــدرات العلميـــة والعمليــة لــل – المعرفــة يعلــوم
الحاسب اآللف واللغة اإل نقلي ية.
يعتمــــــــــــد

اســـــم الوظيفــــــــــة

رئيس اإلدارة المرك ية لشـو مكتب المحافظ

جهـــــة العمــــــــــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظيفـــــــــــــــة

07

نوع الوظيفـــــــــــــــة

درجة عالية

اسم الــوزارة

وزارة التنمية المحلية ( محافظة القاهـرة)
تقع هذه الوظيفة علـى قمـة اإلدارة المرك يـــــة لشــو
يــديوا

عــــــام محافظـــة القــاهرة وتخــت

مكتـب المحـافظ

يمســــولية اإلشــراف علـــى

العظقات العامة والشـو اإلنتاجية واالقتصـادية و دمـة المـواطني
ويخضــع أعمــال شــالل الوظيفــة للتوجيــل اإلداري العــام مــ

واألمـ
الرئاســة

المختصة يالمحافظة ويقوم يالتوجيل واإلرشـاد لـادارات العامـة التايعـة لـل
ويقـوم يوعـع السياسـات والخ ـس العامــة يمـا يحقـ
الوصف العام للوظيفة

األهـداف الرئيســية

للقهاز وإصدار القرارات والتعليمات التنفيذية لتنفيذ الخ ة واعتمـاد يـرامج
ـــل يالنســـبة للتقســـيمات المختلفـــة والتنســـي

العمـــل و

أنش تهـــــ ا لتحقيــــــــ

يــــي

األهــداف الرئيسـية ويتلقــى توجيهــات المحــافظ

يشـأ اإلعــداد لظجتماعــات الدوريــة المشــتركة يــي

القيــادات التنفيذيــة

والشـــعبية وإيظلهـــا للقهـــات المختصـــة لتنفيـــذها وتقميـــع البحـــوث
والدراســـــــات والقـــواني

التـــف تت لبهـــا أعمـــال المحافظـــة فـــف كافـــة

المقاالت يعد الرجوع لألجه ة المختصة.
اجتياز البرامج التدريبية الظزمـة لشـغل الوظـائف القياديـة طبقــا للقانــو
المهـارات األساسية
رقم  81لسنة  2016والئحتل التنفيذية.
المهارات الفنية

برة فف مقال تخصصل.
 17سـنة

سنوات الخبرة

بــرة للمتقــدمي

مـ

الخـار (الواــدة أو الق ــــــاع الحكــومف)

مدعمة يالمستندات الموثقة والفترات التأمينيـة لهـا أو قضـاا مــــدة يينيـة
قدرها سنة فف الدرجة األدنى مباشرة (وهى درجة مدير عام).

النوع

ذكـــــور  -وإناث

المؤهل

مؤهل عالف مناسب

التقدير

----

العمر

----

تاريخ يداية اإلعظ

 9مايو 2018

تاريخ انتهاا التقديم
عدد األشخاص الم لويي

للوظيفة

 8يونيو 2018
1
اإلدارة المرك يــة لشــــــو

العاملي

يمحافظـــــة القاهرة يعايديـــ

ييانات االتصال والتقديم يالقهات
األمانة الفنية ياللقنة الدائمة للوظائف القيادية.
أصل  2 +نسخل م

ييا الحالة الوظيفية – عــــــدد ( )3صـور شخصـية –

االنقازات  -مقتراات الت وير للوظيفة المتقـدم لهـا طبقـا لمـا ورد يـالقرار
المستندات الم لوية
رقــم  95لســنة  – 2017القــدرات العلميـــة والعمليــة لــل – المعرفــة يعلــوم
الحاسب اآللف واللغة اإلنقلي ية.
يعتمـــــــــــــد

