
 2020لسنة  1علان رقم إلاشتراطات الوظائف القيادية ل

 

 ة مدير عامسكرتير حي بدرج ـة اســـــم الوظيفــــ

 محافظة القاهرة ـلـــــة العمــجهـ

 08 ــةكود الوظيفــــ

 ــامــر عـــــمديـــــ ـــةنوع الوظيفــــ

 هـرة (وزارة التنمية المحلية ) محافظة القا ــــوزارةاسم الــــــ

 الوصف العام للوظيفة

فة في رئاسة ديوان عام الحي تقع هذه الوظي     

م السياسة العامة ــــــشتراك فـي رسإوتختص بال

لأجهزة الحي والإشراف على الأجهـــزة الماليــــة 

ويعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام  ،ةــــــوالإداري

روع الموازنة ــــمن الرئاســـــات العليــا ومراجعة مش

شتراك إالحــــي والبالحي قبل عرضها علــــى رئيـــــس 

في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالحي وبحــــث 

مشـــاكل ومطالب الجماهير ووضع الحلول المناسبة 

ي ـــــذي للحـــــالتنفيس ــــلها ويتولى أمانة المجل

ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها 

 .مجلسال

 المهــــــــــــــــــارات  الأساسية

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف      

ولائحته  2016لسنة  81ا للقانون رقم القيادية طبق  

 . التنفيذية

 .مجال تخصصه يخبرة ف المهارات الفنية

 سنوات الخبرة
أو خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة  ةسن 16

دعمة بالمستندات الموثقة  م (لحكوميالقطاع ا



و قضاء مدة بينية قدرها  أمينية لها والفترات التأ

وهى الدرجة )سنتان في الدرجة الأدنى مباشرة 

 .(الأولى

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2020يناير  18 تاريخ بداية الإعلان

 2020فبراير  17 التقديمتاريخ انتهاء 

أشخاص المطلوبين ال عدد

 للوظيفة 
2 

ل والتقديم بيانات الاتصا

 بالجهات

الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة 

الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف ، بعابدين

 .القيادية

 المستندات المطلوبة

عدد  ،الوظيفية ان الحالةــــــــمن بي ةـنسخ 2ل + ـــــأص

مقترحات التطوير ، نجازاتإال ،ة( صور شخصي3)

 95ا لما ورد بالقرار رقم للوظيفة المتقدم لها طبق  

المعرفة  ،القدرات العلميـة والعملية له ،2017لسنة 

 .الإنجليزيةواللغة   الآليبعلوم الحاسب 
 

 يعتمــــــــــــد                    

 

 

 

 

 



 الدولةية أملاك كزية لحمارئيس الإدارة المر  ـفة ــم الوظيـاســ

 محافظة القاهرة ـلجهـــــة العمـــ

 08 ــةكود الوظيفـــــ

 درجة عالية ــة نوع الوظيفــــــــ

 (محافظة القاهـرةوزارة التنمية المحلية ) وزارةاسم الــــــــــــ

 الوصف العام للوظيفة

التقسيم ة وظائف تقع هذه الوظيفة على قم     

اك الدولة بديوان عام التنظيمي لحماية أمل

عداد خطة عمل داخل نطاق إب المحافظة وتختص

الإدارة وإصدار القرارات والتعليمات التي تكفل  

حكام الرقابة على منع إل وــــم وتوزيع العمـتنظي

التعديات على أملاك الدولة ويخضـع شـــاغل 

من الرئيس  العـام  الإداريالوظيفـــة للتوجيـــــه 

عتماد برامج العمل وخططه  إبالمختص ويقوم 

ن  ــــق بيـــة والتنسيــــبالنسبة للتقسيمات المختلف

أنشطتها لتحقيق الأهداف المنشودة ويتولى 

ذ  ـــة نتائج تنفيـــــوم بمتابعــــالإشراف عليها ويق

ع التعديات على أملاك الدولة وعدالة ــالأعمال لمن

ا للقواعد المعتمدة من مساكن وفق  توزيع ال

عداد التقارير الدورية إوم بــــة المختصة ويقــــالسلط

المفاجئ على العاملين بالإدارة ويشترك  شوالتفتي

والتنفيذي للمحافظة  يفي اجتماعات المجلس المحل

للمشاركة في مناقشة أنشطة الإدارة ويشرف على 

على أملاك  عـــــقكافة التصرفات القانونية التي ت

 الدولة الخاصة التابعة للوحدات المحلية سواء بالبيع



ة بالتنسيق ـأو الإيجار أو بالتخصيص للمنفعة العام

 الإزالاتمع الإدارات القانونية ويقوم بمتابعة تنفيذ 

واء كانت ـــــعلى تلك الأملاك س يتعد يأالفورية ل

من الجهات  غيرها تابعة لوحدات الإدارة المحلية أو

ة ــوالهيئات المالكة لها ويقترح البرامج التدريبي

المناسبة للعاملين بالإدارة ويتابع تنفيذها ويتابع 

داء واجباتهم آومدى التزامهم ب الإدارينضباط إال

وحسن استخدامهم لوقت العمل ويحدد المكافآت 

بالإدارة وفق  لعامليناحوافز والجهود الغير عادية و

ات التي يتطلبها سير ويصدر التعليمانجازاتهم 

 .العمل

 ــارات  الأساسيةالمهــ

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف      

ولائحته  2016لسنة  81م ــون رقـا للقانة طبق  ــالقيادي

 . التنفيذية

 خبرة في مجال تخصصه المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

أو  ارج )الوحدةـرة للمتقدمين من الخخب ةسن 17

ة بالمستندات الموثقة  ـــــمدعم (القطاع الحكومي

  سنة و قضاء مدة بينية قدرها أوالفترات التأمينية لها 

درجة مدير وهى ) رةــــة الأدنى مباشـــــفي الدرج

 .(عام

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

 مؤهل عال مناسب المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر



 2020ناير ي 18 تاريخ بداية الإعلان

 2020فبراير  17 ريخ انتهاء التقديمتا

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة 
1 

تصال والتقديم إبيانات ال

 بالجهات

ن بمحافظة ــــالإدارة المركزية لشئون العاملي

ة الدائمة ـــة باللجنـــالأمانة الفني ،رة بعابدينــالقاه

 . للوظائف القيادية

 مطلوبةالمستندات ال

 ،ة الوظيفيةــان الحالبيــن ــــــم ةنسخــــــ 2ـل + ــأصـ

مقترحات التطوير  ،الانجازات ،( صور شخصية3عدد )

 95ا لما ورد بالقرار رقم للوظيفة المتقدم لها طبق  

المعرفة  ،القدرات العلميـة والعملية له ،2017لسنة 

 .الإنجليزية واللغة  الآليبعلوم الحاسب 
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