
 محافظة القاهرة
 
 

 .للأمنمدير عام  الإدارة العامة  ســـــم الوظيفــــــــــةإ

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 014 كود الوظيفـــــــــــــــة

 مديــــــــــــر عـــــــــــام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 حافظة القاهـرة (ملمحلية ) اوزارة التنمية  سم الــــــــــــــــوزارةإ

 الوصف العام للوظيفة

ذه الوظيفة في رئاسة الإدارة العامـــة ــــع هــــتق

ن بديوان عام محافظة القاهرة  وتختص برسم ــــللأم

السياسة العامة التي تكفل الأمن للمحافظة 

ى الأسرار الخاصة بها ضد ـــــعل ةتها والمحافظآومنش

ال ـــــن أعمـــــاية المرافق مووقمحاولات التجسس 

التخريب وضمان سرية مناقشات اللجان والمؤتمرات 

ويخضع أعمال شاغــــل الوظيفـــة للتوجيه العام من 

الرئاسات العليا  ويشرف على مجموعة من العاملين 

على وضع الخطط ن بينهم ويشرف ــــالأم يونشر وع

 لالخاصة بضمان تأمين وسائل الاتصال والدخو

لى المباني بالمحافظة واقتراح إمن ووالخروج 

 .عتمادات اللازمة لمباشرة العمل وتطويره بالإدارةإال

 المهــــــــــــــــــارات  الأساسية

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف 

ولائحته  2016لسنة  81ا للقانون رقم القيادية طبق  

 .التنفيذية

 .في مجال تخصصه ةر خب المهارات الفنية

خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة أو  ةسن 16 سنوات الخبرة



مدعمة بالمستندات الموثقة   (القطاع الحكومي

و قضاء مدة بينية قدرها أوالفترات التأمينية لها 

وهى الدرجة سنتان في الدرجة الأدنى مباشرة )

 .(الأولى

 ذكـــــور  النوع

 ل مناسبمؤهل عا المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2019إبريل  15 تاريخ بداية الإعلان

 2019مايو  14 تاريخ انتهاء التقديم

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة
1 

بيانات الاتصال والتقديم 

 بالجهات

ة ــــن بمحافظــــون العامليـــــة لشئـــــالإدارة المركزي

 الدائمة اللجنةب ةفنينة الالأما، نـــرة بعابديـــالقاه

 .القيادية للوظائف

 المستندات المطلوبة

ة الوظيفية ـــــــنسخــــــه من بيــــــــان الحال 2أصـــــل + 

مقترحات  -نجازات إال –ور شخصية ـــــ( ص3دد )ــــــع –

ا لما ورد بالقرار التطوير للوظيفة المتقدم لها طبق  

ة ــــليلعميـة واملدرات العــــالق – 2017لسنة  95رقم 

واللغة ي لآة بعلوم الحاسب الـــالمعرف –له 

 .الإنجليزية

                                                                                             
 

 يعتمـــــــــــــــــــد 
 .الحرفية توالصناعا ينتاجإمدير عام  التعاون ال اســـــم الوظيفــــــــــة



 محافظة القاهرة مــــــــــــــللعجهـــــة ا

 013 كود الوظيفـــــــــــــــة

 مديــــــــــــر عـــــــــــام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 محافظة القاهـــــــــرة اسم الــــــــــــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف التقسيم

ة  ــــــوالصناعات الحرفي ينتاجإللتعاون ال التنظيمي

بالإدارة المركزيــــــة للتعاون بديـــــوان عام محافظة 

دار القرارات ـــالقاهـــــرة وتختص هذه الوظيفة بإص

والتعليمات التي تكفل تنظيم وتوزيع العمل وضبط 

ه والإشراف على الجمعيات الرقابة على تنفيذ

وعياتها المختلفة في نطاق نتاجية بنالتعاونية الإ

ة للتوجيه العـام ــالمحافظة  ويخضـع شاغل الوظيفـ

ويشرف  همن الرئيس المختص الذي يراجع أعمال

عتماد إن العاملين معه ويقوم بـــعلى مجموعــــة م

التقارير بشأن إمكانيات كل صناعة حرفية للوفاء 

شترك في وي يتهلاك المحلـــــــسإات الــــتياجحإب

جتماعات إقد الععمال اللجان التي تتصل بعمله ويأ

ل ــــط العمــــة خطـــمع العاملين بالإدارة لمناقش

ي يتطلبها سير العمل ـــــدر التعليمات التـــــويص

  .من أعمال أخرى ويؤدى ما يسند إليه

 أساسيةالمهــــــــــــــــــارات  ال
لوظائف ازمة لشغل اجتياز البرامج التدريبية اللا

ولائحته  2016لسنة  81ا للقانون رقم القيادية طبق  

 .التنفيذية

 .مجال تخصصه يخبرة ف المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة أو  ةسن 16

مدعمة بالمستندات الموثقة   (القطاع الحكومي

درها و قضاء مدة بينية قأالتأمينية لها  والفترات

وهى الدرجة ي الدرجة الأدنى مباشرة )ن فسنتا

 .(الأولى

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 ---- التقدير



 ---- العمر

 2019إبريل  15 تاريخ بداية الإعلان

 2019مايو  14 تاريخ انتهاء التقديم

ن عدد الأشخاص المطلوبي

 لوظيفةل
1 

تصال والتقديم إبيانات ال

 بالجهات

املين بمحافظة القاهرة ئون العمركزية لشالإدارة ال

الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف  ،بعابدين

 القيادية

 المستندات المطلوبة

 –من بيــــــــان الحالة الوظيفية  ةنسخــــ 2أصـــــل + 

ات ـــمقترح –الانجازات  –( صور شخصية 3عدد )

ما ورد ا لها طبق  دم لــــة المتقــــــر للوظيفـــــالتطوي

القدرات العلميـة  – 2017لسنة  95القرار رقم ب

واللغة   يلآالمعرفة بعلوم الحاسب ال –والعملية له 

 .الإنجليزية

 يعتمـــــــــــــــــــد                                                                                                     
 


