اســم الوظيفــــة

مدير عام منطقة إسكان حي

جهــة العمــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظيفـــــــة

05

نوع الوظيفــــــة

مديـر عـام

اسم الــــــوزارة

وزارة التنمية المحل ية (محافظة القاهـرة)
تخضع أعمال شاغل الوظيفـة للتوجـ العـام مـا الرساسـة العلــيا وي

ـر

علــم موموعــة مــا التقاــيمام التنظيميــة التاشعــة ل ـ وا شــترا فــي
رســـم الاياســة العامــة لم
الوصف العام للوظيفة

ــروعام ا ســكان ومتاشعــــــة التطــــــورام

العلميـة فــــــي الموـــــا م الهندسـية واعتمـاد الم

ـروعام والدراسـام

والبحــــــــول التــــــــي تدــــــــدر عــــــــا التقاـــيمام المختلفـــة وكـــ ا
الماتخلدــام والختاميــام عـــا ا عمـــال المنوــاة شمعرفــة المقــاولون
وال
لمناق

المهــــــــارام ا ساسية
المهارام الفنية

ــركام ويــرأج ا جتماعــام الدوريــة التــي تضــم راســا التقاــيمام
ة شرامج وم

اكل العمل وت قرير الحلـول الالزمة لها0

اجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل

غل الوظاسف القيادية طبقـا للقانـون

رقم  81لانة  2016و سحت التنفي ية.
خبرة فم موال تخدد .
 16ســن خبــرة للمتقــدميا مــا الخــار (الوحــدة أو القطــاع الحكــومي)

سنوام الخبرة

مدعمــــة شالماتندام الموثقة والفترام التأمينية لهـا أو قضـا مـدة شينيـة
قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة (وهم الدرجة ا ولم ).

النوع

ذكـــــور  ،وإنال

المؤهل

مؤهل عال (شكالوريوج هندسة) تخدص مدني  ،عمارة.

التقدير

----

العمر

----

تاريخ شداية ا عالن

20سبتمبر 2018

تاريخ انتها التقديم

 19أكتوشر 2018

عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة
شيانام ا تدال والتقديم شالوهام

()2
ا دارة المركاية ل

شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية.
أصـل

الماتندام المطلوشة

ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا ا مانـة الفنيـة

 2ناـخ مـا شيـان الحالـة الوظيفيـة – عـدد ( )3صـور شخدـية –

ا نوازام  -مقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبقـا لمـا ورد شـالقرار
رقــم  95لاــنة  – 2017القــدرام العلميـــة والعمليــة ل ـ – المعرفــة شعلــوم
الحاسب اآللي واللغة ا نولياية.

يعتـــــمد

اســـــم الوظيفــــــــــة

سكرتير حي شدرجة مدير عام

جهـــــة العمــــــــــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظ يفـــــــــــــــة

08

نوع الوظيفـــــــــــــــة

مديــــــــــــر عـــــــــــام

اسم الــــــــــــــــوزارة

محافظة القاهـــــــــرة
تقع ه ه الوظيفة في رساسـة ديـوان عـام الحـي وتخـتص شا شـترا فــي
رسـم الاياسة العامـة جهـاة الحـي وا شـرا

علـم ا جهــاة المال يــة

وا داريـــة ويعمــل شــاغل الوظيفــة للتوجيــ العــام مــا الرساســام العليــا
الوصف العام للوظيفة

ومراجعــة م

ـــروع الموازنــة شــالحي قبــل عر ــها علــم رســيس الحــي

وا شــترا فــي المــؤتمرام واللوــان المتعلقــة شــالحي وشحــث م

ـــاكل

ومطالب الومـاهير وو ـع الحلـول المناسـبة لهـا ويتـولم أمانـة المو لــس
التنفيــ ي للحـــ ي ومتاشعــة تنفيـــ القـــرارام والتوصــيام التـــي يدـــدرها
المولس.
المهـــارام ا ساسية
المهارام الفنية

ا جتياز البرامج التدريبية الالزمة ل

غل الوظاسف القيادية طبقا للقانون رقم

 81لانة  2016و سحت التنفي ية.
خبرة فم موال تخدد .
 16ســن خبــرة للمتقــدميا مــا الخــار (الوحــدة أو القطــاع الحكــومي)

سنوام الخبرة

مدعمة شالماـتندام الموثقـة والفتـرام التأمينيـة لهـا أو قضـا مـدة شينيـة
قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة (وهم الدرجة ا ولم ).

النوع

ذكـــــور  ،وإنال

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

----

العمر

----

تاريخ شداية ا عالن

 20سبتمبر 2018

تاريخ انتها التقديم

 19أكتوشر 2018

عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة
شيانام ا تدال والتقديم شالوهام

()4
ا دارة المركاية ل

شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية.
أصــــــــل

الماتندام المطلوشة

ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا ا مانـة الف نيـة

 2ناخـــــــــ مـــا شيـــان الحالـــة الوظيفيـــة  ،عـــدد ( )3صـــور

شخدية – ا نوازام  -مقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبقـا لمـا
ورد شالقرار رقم  95لاـنة  ، 2017القـدرام العلميــة والعمليـة لـ  ،المعرفـة
شعلوم الحاسب اآللي واللغة ا نولياية.

يعتمـــــــــــــــــــد

اســـــم الوظيفــــــــــة

مدير عام شئون الخدمة (شا دارة المركاية ل

جهـــــة العمــــــــــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظيفـــــــــــــــة

ئون العامليا)

010

نوع الوظيفـــــــــــــــة

مديــــــــــــر عـــــــــــام

اسم الــــــــــــــــوزارة

محافظة القاهـــــــــرة
تقــع هــ ه الوظيفــة علــم رأج ا دارة العامــة ل
المركاية ل

ــئون الخدمــة شــا دارة

ئـــون العامليا شديوان عـام محافظـة القـاهرة وتخـتص شرسـم

خطة عمل شا دارة في موال شئون الخدمة وتـ ليل الدـعوشام والم
التي تعترض التنفيـ
الوصف العام للوظيفة

المختص وي

ر

ـاكل

ويخضـع شـاغل الوظيفة للتوجي العام ما الـرسيس

علم موموعـة مــ ا التقاـيمام التنظيميـة التاشعـة لـ

ويتــاشع تنفيــ أعمــال وإجــرا ام شــئون العــامليا فــي موــال التعيينــام
والتــنقالم وا نتــداشام والوــاا ام وإنهــا الخدمــة واعتمــاد خطـــط وشــرامج
العم ـل شوحدام ا دارة العامة مع مراعاة تحقيق أهـدا
التطو رام التقدمية في موال القوانيا واللواسح الخاصة ش
المهــــــارام ا ساسية

اجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل

كـل منهـا ومتاشعـة
ئون العامليا.

غل الوظاسف القيادية طبقا للقانون رقم

 81لانة  2016و سحت التنفي ية.
خبرة في موال تخدد

المهارام الفنية

 16ســن خبــرة للمتقــدميا مــا الخــار (الوحــدة أو القطــاع الحكــومي)
سنوام الخ برة

مدعمة شالماـتندام الموثقـة والفتـرام التأمينيـة لهـا أو قضـا مـدة شينيـة
قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة (وهم الدرجة ا ولم).

النوع

ذكـــــور  ،وإنال

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

----

العمر

----

تاريخ شداية ا عالن

20سبتمبر 2018

تاريخ انتها التقديم

 19أكتوشر 2018

عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

()1

شيانام ا تدال والتقديم شالوهام

ا دارة المركاية ل

شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية.
أصـــــل

الماتندام المطلوشة

ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا ا مانة الفنية

 2ناخــــــ

ما شيــــــــان الحالة الوظيفية – عدد ( )3صور

شخدية – ا نوازام  -مقترحام التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقا لما
ورد شالقرار رقم  95لانة  – 2017القدرام العلميـة والعملية ل
المعرفة شعلوم الحاسب اآللي واللغة ا نولياية.

يعتمـــــــــــــــــــد

–

اســـــم الوظيفــــــــــة

مدير عام التعاونيام المتنوعة (شا دارة المركاية للتعاون)

جهـــــة العمــــــــــــــل

محافظة القاهرة

كود الوظيفـــــــــــــــة

010

نوع الوظيفـــــــــــــــة

مديــــــــــــر عـــــــــــام

اسم الــــــــــــــــوزارة

محافظة القاهـــــــــرة
تقع ه ه الوظيفة علم رأج ا دارة العامة للتعاونيام المتنوعــــة شـا دارة
المركايـــة للتعـاون شديــوان عـام محافظـة القـاهرة وتخـتص شهـ ه الوظيفـة
شمتاشعة تنفي قوانيا التعــاون شمختلـف أنواعـ ويخضــع شــاغل الوظيفــة
للتوجي ـ العـــ ام مــا الــرسيس المخــتص وي

الوصف العام للوظيفة

التقاـيمام التنظيميــة التاشعـة ل ـ

علــم موموعــــــة مـــا

ــر

ومراجعــة النتـاسج ا جماليــة ن

ــطة

وموهود ه ه التقايمام واعتماد الدراسـام الخاصـــة شحدـر ماـتلامام
ا نتا

للحرفييا والخامام الالزمة لهـم وا شـرا

علـم توزيعهـــا واقــ تراح

الحلــول المناســبة لمعالوــة القدــور عنــد تنفي ـ الخطـــة المعتمــدة مـــا
الوهـــــاز ومتاشعـــة  ،تنفيـــ أحكـــام وقـــوانيا التعـــاون ســـوا الاراعـــي او
ا سكاني او ا ستهالكي.
المهـــارام ا ساسية

اجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل

غل الوظاسف القيادية طبقا للقانون رقم

 81لانة  2016و سحت التنفي ية.
خبرة في موال تخدد

المهارام الفنية

 16ســن خبــرة للمتقــدميا مــا الخــار (الوحــدة أو القطــاع الحكــومي)
سنوام الخبرة

مدعمة شالماـتندام الموثقـة والفتـرام التأمينيـة لهـا و قضـا مـدة شينيـة
قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة (وهم الدرجة ا ولم).

النوع

ذكـــــور  ،وإنال

المؤهل

مؤهل عال مناسب

التقدير

----

العمر

----

تا ريخ شداية ا عالن

20سبتمبر 2018

تاريخ انتها التقديم

 19أكتوشر 2018

عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

()1

شيانام ا تدال والتقديم شالوهام

ا دارة المركاية ل

شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية.
أصـل

الماتندام المطلوشة

ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا ا مانـة الفنيـة

 2ناخ ما شيــ ان الحالـة الوظيفيـة – عـدد ( )3صـور شخدـية –

ا نوازام  -مقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبقـا لمـا ورد شـالقرار
رقــم  95لاــنة  – 2017القــدرام العلميـــة والعمليــة ل ـ – المعرفــة شعلــوم
الحاسب اآللي واللغة ا نولياية.

يعتمـــــــــــــــــــد

