
 

                                        

 مدير عام منطقة إسكان حي اســم الوظيفــــة

 محافظة القاهرة جهــة العمــــــل

 05 كود الوظيفـــــــة

 مديـر عـام نوع الوظيفــــــة

 القاهـرة( )محافظةية وزارة التنمية المحل اسم الــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

العـام مـا الرساسـة العلــيا وي ـر   الوظيفـة للتوجـ تخضع أعمال شاغل 

ــي  ــة التاشعــة لــ  وا شــترا  ف علــم موموعــة مــا التقاــيمام التنظيمي

ــة لم ــروعام ا ســكان ـــة التطــــــورام  رســـم الاياســة العام ومتاشعـــ

ـا م الهندسـية واعتمـاد الم ـروعام والدراسـام العلميـة فــــــي الموــــ

ـــة وكـــ ا  ــــا التقاـــيمام المختلف ــــدر عــــ ــــي تدــــ ــــول التــــ والبحــــ

الماتخلدــام والختاميــام عـــا ا عمـــال المنوــاة شمعرفــة المقــاولون 

ــة التــي تضــم راســا  التقاــيمام  وال ــركام ويــرأج ا جتماعــام الدوري

 0اقرير الحلـول الالزمة لهلمناق ة شرامج وم اكل العمل وت

 المهــــــــارام ا ساسية
 ـا للقانـوناجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل غل الوظاسف القيادية طبق  

  .و سحت  التنفي ية 2016لانة  81رقم  

 .خبرة فم موال تخدد  المهارام الفنية

 سنوام الخبرة

ــا الخــار  )الوحــدة  16 ــدميا م ــرة للمتق ــومالقطــاع أو ســن  خب  (يالحك

و قضـا  مـدة شينيـة أوالفترام التأمينية لهـا  مدعمــــة شالماتندام الموثقة

 .الدرجة ا ولم ( م)وهقدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة 

 وإنال ،ذكـــــور النوع

  .عمارة ،تخدص مدني هندسة( )شكالوريوجمؤهل عال  المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2018سبتمبر 20 تاريخ شداية ا عالن

 2018أكتوشر  19 تاريخ انتها  التقديم

 (2) عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

 شيانام ا تدال والتقديم شالوهام
ا دارة المركاية ل ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا ا مانـة الفنيـة 

 .شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية

 الماتندام المطلوشة

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

ـ -ا نوازام  ا لمـا ورد شـالقرار مقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبق 

المعرفــة شعلــوم  –القــدرام العلميـــة والعمليــة لــ   – 2017لاــنة  95رقــم 

    .ا نوليايةواللغة  اآلليالحاسب 

                                                                               

 يعتـــــمد                                                                                               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 يعتمـــــــــــــــــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكرتير حي شدرجة مدير عام     اســـــم الوظيفــــــــــة

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 08 يفـــــــــــــــةكود الوظ

 مديــــــــــــر عـــــــــــام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 محافظة القاهـــــــــرة اسم الــــــــــــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

تقع ه ه الوظيفة في رساسـة ديـوان عـام الحـي وتخـتص شا شـترا  فــي 

ـة يـاة المالشـرا  علـم ا جهـــم الاياسة العامـة  جهـاة الحـي وا سر

ــام مــا الرساوا داريـــ ــ  الع ــســة ويعمــل شــاغل الوظيفــة للتوجي ا ام العلي

ي حــس الم رســيروع الموازنــة شــالحي قبــل عر ــها علــة م ـــعــومراج

ــة شــالحي وشحــ ــي المــؤتمرام واللوــان المتعلق ـاكل  ــث موا شــترا  ف

ـس لـر وو ـع الحلـول المناسـبة لهـا ويتـولم أمانـة الموومطالب الومـاهي

ي ومتاشعــة تنفيـــ  القـــرارام والتوصــيام التـــي يدـــدرها حـــ ي للالتنفيــ

     .المولس

  ساسيةاـارام المهــ
ا للقانون رقم البرامج التدريبية الالزمة ل غل الوظاسف القيادية طبق   جتيازا

   .سحت  التنفي يةو  2016لانة  81

 .خبرة فم موال تخدد  المهارام الفنية

 سنوام الخبرة

ــا الخــار  )الوحــدة  16 ــدميا م ــرة للمتق ــالحأو القطــاع ســن  خب ( يومك

و قضـا  مـدة شينيـة أوالفتـرام التأمينيـة لهـا شالماـتندام الموثقـة  مدعمة

 .وهم الدرجة ا ولم ()قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة 

 وإنال ،ذكـــــور النوع

 مؤهل عال مناسب  المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2018سبتمبر  20 تاريخ شداية ا عالن

 2018أكتوشر  19 تاريخ انتها  التقديم

 (4) عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

 شيانام ا تدال والتقديم شالوهام
نيـة ا مانـة الفا دارة المركاية ل ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا 

 .شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية

 الماتندام المطلوشة

ـــا شيـــ 2أصــــــــل    ـــةلـــان الحاناخـــــــــ  م ( صـــور 3عـــدد )، ة الوظيفي

ـ -ا نوازام  –شخدية  ا مـا لمقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبق 

معرفـة ال ،القـدرام العلميــة والعمليـة لـ  ،2017لاـنة  95ورد شالقرار رقم 

    .ا نولياية اآللي واللغةشعلوم الحاسب 



 

  العامليا(المركاية ل ئون  )شا دارة شئون الخدمةمدير عام  اســـــم الوظيفــــــــــة

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 010 كود الوظيفـــــــــــــــة

 مديــــــــــــر عـــــــــــام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 محافظة القاهـــــــــرة اسم الــــــــــــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

ــة علــم رأج ا دارة ال ــع هــ ه الوظيف ــة شــا دارة تق ــة ل ــئون الخدم عام

المركاية ل ئـــون العامليا شديوان عـام محافظـة القـاهرة وتخـتص شرسـم 

موال شئون الخدمة وتـ ليل الدـعوشام والم ـاكل  يخطة عمل شا دارة ف

ـاغل الوظيفة للتوجي  العام ما الـرسيس ـع شضـ   ويخالتي تعترض التنفي

ا التقاـيمام التنظيميـة التاشعـة لـ  ة مــعـالمختص وي ر  علم مومو

ــ ــامليا ف ــ  أعمــال وإجــرا ام شــئون الع ــاشع تنفي موــال التعيينــام  يويت

ــة  ــا  الخدم ــداشام والوــاا ام وإنه ــرامواعتمــاد خطــوالتــنقالم وا نت ج ـط وش

ـل شوحدام ا دارة العامة مع مراعاة تحقيق أهـدا  كـل منهـا ومتاشعـة العم

      .موال القوانيا واللواسح الخاصة ش ئون العامليا يرام التقدمية فالتطو

 المهــــــارام ا ساسية
ا للقانون رقم اجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل غل الوظاسف القيادية طبق  

   .و سحت  التنفي ية 2016لانة  81

 موال تخدد  يخبرة ف المهارام الفنية

 برةسنوام الخ

ــا الخــار  )الوحــدة  16 ــدميا م ــرة للمتق ــومأو القطــاع ســن  خب ( يالحك

و قضـا  مـدة شينيـة أالتأمينيـة لهـا  الموثقـة والفتـرامشالماـتندام  مدعمة

 .(وهم الدرجة ا ولم)قدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة 

 وإنال ،ذكـــــور  النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2018سبتمبر 20 تاريخ شداية ا عالن

 2018أكتوشر  19 تاريخ انتها  التقديم

 (1) عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

 شيانام ا تدال والتقديم شالوهام
ا مانة الفنية ا دارة المركاية ل ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا 

 .شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية

 الماتندام المطلوشة

( صور 3عدد ) –ناخــــــ  ما شيــــــــان الحالة الوظيفية  2   أصـــــل

ا لما مقترحام التطوير للوظيفة المتقدم لها طبق   -ا نوازام  –شخدية 

 –القدرام العلميـة والعملية ل   – 2017لانة  95ورد شالقرار رقم 

    .ا نوليايةواللغة   اآلليالمعرفة شعلوم الحاسب 

 

 يعتمـــــــــــــــــــد                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 للتعاون(المركاية  )شا دارةالتعاونيام المتنوعة مدير عام  اســـــم الوظيفــــــــــة

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 010 ـــــــــــــــةكود الوظيف

 مديــــــــــــر عـــــــــــام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 محافظة القاهـــــــــرة اسم الــــــــــــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

تقع ه ه الوظيفة علم رأج ا دارة العامة للتعاونيام المتنوعــــة شـا دارة 

رة وتخـتص شهـ ه الوظيفـة ـوان عـام محافظـة القـاهة للتعـاون شديـالمركايـــ

ة ـاغل الوظيفـــع شــاون شمختلـف أنواعـ  ويخضـشمتاشعة تنفي  قوانيا التعـ

ـــ ـــا للتوجيــ  الع ـــة م ــرسيس المخــتص وي ــر  علــم موموعـــ ام مــا ال

التقاـيمام التنظيميــة التاشعـة لــ   ومراجعــة النتـاسج ا جماليــة  ن ــطة 

ة شحدـر ماـتلامام ام الخاصـــام واعتماد الدراسـوموهود ه ه التقايم

تراح ا واقــا نتا  للحرفييا والخامام الالزمة لهـم وا شـرا  علـم توزيعهـــ

ــد تنفيــ  الخطــ ــالحلــول المناســبة لمعالوــة القدــور عن ـا ـة المعتمــدة م

ـــة ـــواني، الوهـــــاز ومتاشع ـــام وق ا التعـــاون ســـوا  الاراعـــي او تنفيـــ  أحك

 .ستهالكياو ا  ا سكاني

 ا ساسيةـارام المهــ
ا للقانون رقم اجتياز البرامج التدريبية الالزمة ل غل الوظاسف القيادية طبق  

   .و سحت  التنفي ية 2016لانة  81

 موال تخدد  يخبرة ف المهارام الفنية

 سنوام الخبرة

ــرة 16 ــا الخــار  )الوحــدة  ســن  خب ــدميا م ــومي( أو القطــاع للمتق الحك

التأمينيـة لهـا  و قضـا  مـدة شينيـة  الموثقـة والفتـرامشالماـتندام  مدعمة

 .ا ولم(الدرجة  )وهمقدرها سنتان في الدرجة ا دنم مباشرة 

 وإنال ،ذكـــــور النوع

 مؤهل عال مناسب  المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2018سبتمبر 20 ريخ شداية ا عالنتا

 2018أكتوشر  19 تاريخ انتها  التقديم

 (1) عدد ا شخاص المطلوشيا للوظيفة

 شيانام ا تدال والتقديم شالوهام
ا مانـة الفنيـة  ا دارة المركاية ل ئون العامليا شمحافظة القاهرة شعاشديا

 .شاللونة الداسمة للوظاسف القيادية

 الماتندام المطلوشة

 –( صـور شخدـية 3عـدد ) –ان الحالـة الوظيفيـة ما شيــ  خان 2ـل   صأ

ـ -ا نوازام  ا لمـا ورد شـالقرار مقترحام التطوير للوظيفة المتقـدم لهـا طبق 

المعرفــة شعلــوم  –القــدرام العلميـــة والعمليــة لــ   – 2017لاــنة  95رقــم 

    .ا نولياية واللغة اآلليالحاسب 

                                                                                                     

 يعتمـــــــــــــــــــد 

 


