البيانات المطلوبة من الجهة لإلعالن عن وظيفة
اسم الوظيفة

:

مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة

جهة العمل

:

هيئة النقل العام بالقاهرة

نوع الوظيفة

:

إدارة عليا

كود الوظيفة

:

 /1مدير عام 1 /

اسم الوزارة

:

هيئة النقل العام بالقاهرة – محافظة القاهرة

الوصف العام للوظيفة

:

المهارات األساسية

:

لن يكون قد اغل إحد

المهارات الفنية

:

إ ادة اللغة اإلنجليزية والحاسب اآلي

سنوات الخبرة

:

 16عام عمل بعلد الحولوى عللى المدهلل للمتقلدم مل

النوع

:

ذكر /لنثى

المؤهل

:

مدهل عاى مناسب.

التقدير

:

مقبوى فأعلى

العمر

:

.............................

تاريخ بداية اإلعالن

:

2018 / 7/ 5

تاريخ انتهاء التقدم

:

2018 /8 /5

عدد األشخاص المطلوبين

:

()1

•

تقع هذه الوظيفة باإلدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة

•

التو يلئ العللام لللرئي

يعملل اللاهل هللذه الوظيفللة تح ل

اإلدارة المركزيللة لشللئون

رئاسة الهيئة.
•

يشرف على إعداد بنيان تنظيمي سليم للهيئة.

•

يشرف على الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتنظيم وتطويره.

•

ي شرف على الدراسات واألبحاث المتعلقة بتبسيط اإل راءات وتحسلي

رلرا العملل

وإ راءاتئ.
•

يشرف على الدراسات واألبحاث المتعلقة بتحديلد معلد ت اآداء وحسلا

المقلررات

الوظيفية
•

يشرف على إعداد نظام ترتيب الوظائف بالهيئة.

•

يشرف على الدراسات واألبحاث المتعلقة بتقيليم الوظلائف والقلو

العامللة بالهيئلة

واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموقف التنظيمي وعرضها على مجل
•

يلدد

ملا يسلند اليلئ مل

لعملاى لملر

اإلدارة

مماثللة فلي حلدود الوا بلات والمسلئوليات

المنوه عنها بعالية.
الوظائف اإلارافية

قدرها (سنتان) في وظيفة م

ملارة الهيئلة  ،وقضلاء ملدة بينيلة

الدر ة األدنى مباارة للمتقدم م

دامل الهيئة.

للوظيفة
بيانااااات األنواااااا

والتقااااادم

:

بالجهات
المستندات المطلوبة

األمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة –امتداد اارع رمسي

الجبل

األحمر – مدينة نور
:

لصلل

 5نسل

مل

تقلارير مدعملة بمللا يفيلد (التلاري اللوظيفي – القلدرة عللى القيللادة

واتخاذ القرار والقدرة على التجديد وا بتكار – القدرات العلميلة والعمليلة مل

حيلر قدرتلئ

على إ ادة اللغة األ نبية ومعرفتئ بعلو م الحاسب اآلي) وكذا عدد ( )6صور اخوية.
www.iobs.gov.eg

البيانات المطلوبة من الجهة لإلعالن عن وظيفة
إسم الوظيفة

:

مدير عام اإلدارة العامة للشئون الفنية بورش سر السوي

جهة العمل

:

هيئة النقل العام بالقاهرة

نوع الوظيفة

:

إدارة عليا

كود الوظيفة

:

 /1مدير عام 28 /

إسم الوزارة

:

هيئة النقل العام بالقاهرة – محافظة القاهرة

الوصف العام للوظيفة

:

المهارات األساسية

:

لن يكون قد اغل إحد

المهارات الفنية

:

إ ادة اللغة اإلنجليزية والحاسب اآلي

سنوات الخبرة

:

 16عام عمل بعلد الحولوى عللى المدهلل للمتقلدم مل

النوع

:

ذكر /لنثى

المؤهل

:

بكالوريوس هندسة لو ما يعادلئ.

التقدير

:

مقبوى فأعلى

العمر

:

.............................

تاريخ بداية اإلعالن

:

2018/ 7 / 5

تاريخ انتهاء التقدم

:

2018 / 8/ 5

عدد األشخاص المطلوبين

:

()1

•
•

تقع هذه الوظيفة باإلدارة المركزية لورش سر السوي
يعمللل اللاهل هللذه الوظيفللة تحلل
السوي

•

التو يلللئ العللام لللرئي

اإلدارة المركزيللة لللورش سلللر

.

يعملل علللى اتخلاذ مللا يلللزم مل اإل للراءات الت لي تكفلل حس ل سللير العملل بللاإلدارة المركزيللة
لورش سر السوي

ربقا لخطة اإلنتاة واإلصلح المقلررة ويشلتر فلي وضلع مطلة العملرات

الشللاملة ألسللطوى مركبللات الهيئللة وكللذا وضللع مطللة تقديريللة لتجديللد األتوبيسللات للجهللات
الخار ية.
•

اإلاللراف علللى وضللع البللرامة الزمنيللة الح مللة لتن فيللذ مطللة اإلنتللاة الخاصللة بتجديللد وإصللح
األتوبيسلات والمجموعلات وذلللل باإل الترا مللع اإلدارة العاملة لتجديللد األتلوبي
لتجديللد المجموعللات ومتابعللة تنفيللذها وفقللا للمعللد ت واألس ل

واإلدارة العامللة

الفنيللة والعمللل علللى تللذليل

الوعوبات التي تظهر لثناء المتابعة.
•

اإلاراف على تقييم م طط اإلنتاة واقترا تعلديلها إذا اقتضلى األملر ومتابعلة البحلوث والتطلورات
في المعدات واآ ت بقود ا ستفادة منها وتحسلي اإلنتلاة وتخفليل التكلاليف وا الترا فلي
تحديد احتيا لات اللور ش مل قطلع الغيلار وملواد ملام ومعلدات وكلذا ا الراف عللى التجديلدات
التلي تللتم بمركبللات الغيللر وال تأكلد م ل وضللع بللرامة الوليانة الدوريللة والوقائيللة الخاصللة بللاآ ت
والمعدات الميكانيكيلة والكهربائيلة وا الترا فلي وضلع مطلة األمل الولناعي بلالورش وتلأمي
ل هزتها م

•

لمطار الحريق.

اإلالراف علللى إعلداد التقللارير الدوريلة مدعمللة باإلحولاءات والرسللومات البيانيلة ربق لا للخطللط
ورفعهلا لرئاسلتئ ورئاسللة بعلل اللجلان الت لي تتفلق ملع الوا بللات والمسلئوليات اللواردة ببطاقللة
الوصف وتأدية ما يسند اليئ م لعماى لملر

مماثللة فلي حلدود الوا بلات والمسلئوليات المنلوة

عنها بعالية.
الوظائف اإلارافية

قدرها (سنتان) في وظيفة م

ملارة الهيئلة  ،وقضلاء ملدة بينيلة

الدر ة األدنى مباارة للمتقدم م

دامل الهيئة.

للوظيفة
بيانااااات االتواااااا

والتقااااادم

:

بالجهات
المستندات المطلوبة

األمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة –امتداد اارع رمسي

الجبل

األحمر – مدينة نور
:

لصلل

 5نسل

مل

تقلارير مدعملة بمللا يفيلد (التلاري اللوظيفي – القلدرة عللى القيللادة

واتخاذ القرار والقدرة على التجديد وا بتكار – القدرات العلميلة والعمليلة مل

حيلر قدرتلئ

على إ ادة اللغة األ نبية ومعرفتئ بعلوم الحاسب اآلي) وكذا عدد ( )6صور اخوية.
www.iobs.gov.eg

البيانات المطلوبة من الجهة لإلعالن عن وظيفة
إسم الوظيفة

:

مدير عام اإلدارة العامة للشئون الفنية الطبية

جهة العمل

:

هيئة النقل العام بالقاهرة

نوع الوظيفة

:

إدارة عليا

كود الوظيفة

:

 /1مدير عام 49 /

إسم الوزارة

:

هيئة النقل العام بالقاهرة – محافظة القاهرة

الوصف العام للوظيفة

:

المهارات األساسية

:

لن يكون قد اغل إحد

المهارات الفنية

:

إ ادة اللغة اإلنجليزية والحاسب اآلي

سنوات الخبرة

:

 16عام عمل بعلد الحولوى عللى المدهلل للمتقلدم مل

النوع

:

ذكر /لن ثى

المؤهل

:

بكالوريوس رب و راحة لو صيدلة

التقدير

:

مقبوى فأعلى

العمر

:

.............................

تاريخ بداية اإلعالن

:

2018/ 7/ 5

تاريخ انتهاء التقدم

:

2018/ 8 /5

عدد األشخاص المطلوبين

:

()1

•
•

تقع هذه الوظيفة باإلدارة المركزية للشئون الطبية
يعملل الاهل هلذه الوظيفللة تحل

التو يلئ العللام للرئي

اإلدارة المركزيلة للشللئون

الطبية
•

يخللتب بمسللئولية التخطلليط الطبللي واإل اللراف علللى تنفيللذ مطللط تللدبير كافلللة
ا حتيا للات الدوائيللة والغيللر دوائيللة للشللئون الطبيللة بللالطرا واإل للراءات القانونيللة
والحئحيللة ورللرا حفظهللا وتخزينهللا وصللرفها ربق ل ا للمعللد ت المقللررة وإعللداد مطللة
وسياسة تدريب األرباء على األ هزة الطبيلة والتراليل لحضلور الملدتمرات العلميلة
والندوا ت الطبية

•

وضع معد ت استهح
والتأكد م

•

حس

لألدوية والمستلزمات الطبية باإلالترا

ملع األ هلزة األملر

كفاءة األ هزة الفنية.

اإلاللراف علللى إعلللداد المناقوللات الخاصلللة باألدويللة وا

هلللزة الطبيللة المطلوبلللة

والتفتللليل اللللدوري عللللى األ هلللزة والعهلللد الطبيلللة بالمخلللا ن الطبيلللة والعيلللادا ت
والويدليات للتحقق مل

سلحمتها وصلححيتها للعملل وا الترا فلي بعلل اللجلان

التي تتفق مع الوا بات والمسئوليات الواردة ببطاقة الوصف.
•

يلددي ملا يسلند اليلئ مل

لعملاى لملر

مماثللة فلي حلدود الوا بلات والمسلئوليات

المنوه عنها بعالية.
الوظائف اإلارافية

قدرها (سنتان) في وظيفة م

ملارة الهيئلة  ،وقضلاء ملدة بينيلة

الدر ة األدنى مباارة للمتقدم م

دامل الهيئة.

للوظيفة
بيانااااات االنواااااا

والتقااااادم

:

بالجهات
المستندات المطلوبة

األمانة الفنية ل لجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة –امتداد اارع رمسي

الجبل

األحمر – مدينة نور
:

لصلل

 5نسل

مل

تقلارير مدعملة بمللا يفيلد (التلاري اللوظيفي – القلدرة عللى القيللادة

واتخاذ القرار والقدرة على التجديد وا بتكار – القدرات العلميلة والعمليلة مل

حيلر قدرتلئ

على إ ادة اللغة األ نبية ومعرفتئ بعلوم الحاسب اآلي) وكذا عدد ( )6صور اخوية.
www.iobs.gov.eg

البيانات المطلوبة من الجهة لإلعالن عن وظيفة
إسم الوظيفة

:

مدير عام اإلدارة العامة للرلي

جهة العمل

:

هيئة النقل العام بالقاهرة

نوع الوظيفة

:

إدارة عليا

كود الوظيفة

:

 /1مدير عام 23 /

إسم الوزارة

:

هيئة النقل العام بالقاهرة – محافظة القاهرة

الوصف العام للوظيفة

:

المهارات األساسية

:

لن يكون قد اغل إحد

المهارات الفنية

:

إ ادة اللغة اإلنجليزية والحاسب اآلي

سنوات الخبرة

:

القيد لمام محكمة اللنقل لملدة ثلحث سلنوات لو القيلد لملام محلاكم ا سلتئناف وانقضلاء

النوع

:

ذكر /لنثى

المؤهل

:

ليسان

التقدير

:

مقبوى فأعلى

العمر

:

.............................

تاريخ بداية اإلعالن

:

2018/ 7 / 5

تاريخ انتهاء التقدم

:

2018/8 / 5

عدد األشخاص المطلوبين

:

()1

•

تقع هذه الوظيفة باإلدارة المركزية للشئون القانونية

•

يعمل ااهل الوظيفة تح

•

يقوم بإبداء اآراء القانونية في الموضوعات التي تحلاى إليلئ واإلالراف عللى دراسلة

التو يئ العام لرئي

اإلدارة المركزية للشئون القانونية

ومرا عة مشروعات اللوائل والقرارات والعطاءات والعقود بالهيئة
•

يقلوم بإبللداء اللرلي القللانوني فلي الموضللوعات التلي تحللاى اليلئ م ل
وا توللاى بمجللل

الدولللة لعللرم مللا يلللزم عرضللئ واإلاللراف علللى بحللر وإعللداد

مشروعات اللوائل والقرارات التلي يتطلبهلا حسل
يجب عرضئ على مجل
•

رئاسلة الهيئللة

الدولة.

ا اراف على التظلمات التي يقدمها العاملي
الرلي فيهلا وفقل ا للقلواني

سلير العملل وانتظاملئ وعلرم ملا

بالهيئلة مل

القلرارا ت اإلداريلة وإبلداء

والللوائل المعملوى بهلا واستولدار القلرارات بالتولرف فيهلا

ومتا بعة هذه القرارات.
•

ا اترا

في اللجان التي تستو ب الللوائل وربيعلة عملهلا تلوافر العنولر القلانوني

فيها.
•

اإلاراف على مرا عة الولياهة القانونيلة لشلرور العطلاءات والمناقولات والمزايلدات
التي تطرحها الهيئة والعقود التي تبرمها واإلاراف على مسل السلجحت والملفلات
الخاصة بالعقود التي تكون الهيئة ررفا فيها ومتابعلة تنفيلذها ورئاسلة بعلل اللجلان
التي تتفق مع الوا بات والمسئوليات الواردة ببطاقة الوصف.

•

يلددي ملا يسلند إليلئ مل

لعملاى لملر

مماثللة فلي حلدود الوا بلات والمسلئوليات

المنوه عنها بعالية.

مملللللللل

الوظائف اإلارافية

عشللللللللر سللللللللنة علللللللللى ا اللللللللتغاى بالمحامللللللللاة مللللللللع القيللللللللد

لمام محكمة النقل.
ا لتلزام بالشلرور الوا لب توافرهلا ربقلا للقلانون رقلم  47لسلنة  1973والقلانون رقللم ()1
لسنة .1986
حقوا لو اإل ا ة العالية تخوب اريعة وقانون

للوظيفة
بيانااااات األنواااااا

والتقااااادم

:

بالجهات
المستندات المطلوبة

األمانة الفنية للجنة القيادات – مبنى رئاسة الهيئة –امتداد اارع رمسي

الجبل

األحمر – .مدينة نور.
:

لصلل

 5نسل

مل

تقلارير مدعملة بمللا يفيلد (التلاري اللوظيفي – القلدرة عللى القيللادة

واتخاذ القرار والقدرة على التجديد وا بتكار – القدرات العلميلة والعمليلة مل

حيلر قدرتلئ

على إ ادة اللغة األ نبية ومعرفتئ بعلوم الحاسب اآلي) وكذا عدد ( )6صور اخوية.
www.iobs.gov.eg

