
 

 

 

 

 

 جنوب القاهرة ،مدير عام إدارة اجتماعية غرب اســـــم الوظيفــــــــــة 

 مديرية الشئون الاجتماعية ــــل جهـــــة العمـــ 

 07 ــةكود الوظيف

 ــام ــــر عــمديــ ـــــةنوع الوظيفــ

 (وزارة التنمية المحلية )مديرية الشئون الاجتماعية ــوزارةالــــــاسم 

 الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة 

ى ـــالاجتماعية بأحياء القاهرة وتختص بالإشراف عل

تنفيذ خطة المديرية في مجالات الرعاية والتنمية 

ه الإدارة ــي دائرتـــتقع فالاجتماعية في الحي الذي 

الاجتماعية ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه 

رف على الإدارة ــالادارى العام لمدير المديرية ويش

والوحدات التابعة لها ويقوم بالزيارات الميدانية 

وحضور اجتماعات لجان ومجالس إدارة الجمعيات 

وتنفيذ قرارات إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات 

ى المؤسسات  ـــــعل رافــــوالإش عيةالاجتما

الاجتماعية التي ترى المديرية إسناد إدارتها للإدارة 

ات ميزانيات الجمعيات واعتماد ــــعتماد مشروعوا

خطة التفتيش عليها ومراجعة أوراق شهر  

ا للمديرية وإبداء ــــــــدة ورفعهــــات الجديــــالجمعي

بجمع المال والإشراف الرأي في طلبات الترخيص 

على وة لتراخيص جمع المال ـالمبدئية ــــعلى التصفي

اق  ــــأنشطة الجمعيات التي يقتصر نشاطها على نط

 الإدارة فني
 
مع اعتماد المعاشات  اوإداري   اــ

والمساعدات التي اقرها مدير المديرية على 

ا واعتماد صرف الوحدات الاجتماعية لصرفها شهري  

اسر المقاتلين ورعاية اسر الشهداء  مساعدات



راف الادارى على مكاتب التوعية الأسرية ــــــوالإش

ح ـــومراكز تنظيم الأسرة ودور الحضانة والتصري

ال المعوقين في المؤسسات الواقعة ـــــيداع الأطفإب

بنطاق الإدارة واعتماد صرف المرتبات والأجور وبدل 

ماد خطوط سير فر للعاملين بالإدارة واعتــالس

 .محاضر الجرد السنويوالمركبات 

 ــارات  الأساسيةالمهـــ

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف 

 ة( لسن 81ا لقانون الخدمة المدنية رقم )القيادية طبق  

 .ولائحته التنفيذية 2016

 خبرة في مجال تخصصه المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

ن من الخارج )الوحدة أو ــــــخبرة للمتقدمي ـــــةسن 16

ة بالمستندات الموثقة  ــــــمدعمالقطاع الحكومي (

و قضاء مدة بينية قدرها أوالفترات التأمينية لها 

وهى الدرجة الدرجة الأدنى مباشرة )في  سنتان

 .(الأولى

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2019سبتمبر  4 تاريخ بداية الإعلان

 2019أكتوبر  3 تاريخ انتهاء التقديم

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة
1 

بيانات الاتصال والتقديم 

 بالجهات

الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة 

ــة الدائمة للوظائف بعابدين الأمانة الفنية باللجن

 .القيادية

 المستندات المطلوبة

( 6عدد ) –من بيـان الحالة الوظيفية  ةنسخ 2أصل + 

مقترحات التطوير  -الانجازات  –صور شخصية 

 95ا لما ورد بالقرار رقم للوظيفة المتقدم لها طبق  

المعرفة  –القدرات العلميـة والعملية له  – 2017لسنة 

 .الإنجليزيةلى  واللغة آبعلوم الحاسب ال



 ــــــــد يعتمــــ

 


