
 البيانات المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة

 

 لتشغيل الأتوبيسرئيس الإدارة المركزية  اسم الوظيفة

 هيئة النقل العام بالقاهرة جهة العمل

 إدارة عليا نوع الوظيفة

 7العالية/ /1 كود الوظيفة

 محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  اسم الوزارة

 فةالعام للوظي الوصف

لتشغيل المركزية  الادارةتقع هذه الوظيفة  على رأس  •

 أتوبيس.ال

العام لرئيس  ييعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه الإدار  •

 .مجلس الإدارة

على سير جميع الأعمال بالإدارة المركزية  يشرف إشرافاً كاملاً  •

 وجميع فروعها.

 رة المركزية.تنهض بمستوى إيراد الإدا ييعتمد الإجراءات الت •

يقوم بالمرور على الفروع والورش وفحص شكاوى الجمهور  •

 وتفقد حالة الفروع والسيارات والورش.

يقوم بالتنسيق بين الفروع والتقسيمات التنظيمية التابعة  •

 له.

 يا للوائح وفحدود التراخيص طبقً  ييعتمد عمليات الشراء ف •

 حدود سلطاته المالية.

 .ةرافيى الوظائف الإشكون قد شغل أحدأن ي المهارات الأساسية

 .يإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآل المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة  17

وظيفة من درجة مدير عام  يقضاء مدة بينية قدرها )سنة( ف، و

 .للمتقدم من داخل الهيئة

 .ر/ أنثىذك النوع

 س هندسة أو ما يعادله.وريوبكال المؤهل

 .مقبول فأعلى التقدير

 ------ العمر



 13/3/2019 تاريخ بداية الإعلان

 13/4/2019 تاريخ انتهاء التقدم

عدد الأشخاص 

 المطلوبين للوظيفة
(2) 

بيانات الأتصال والتقدم 

 بالجهات

متداد شارع إ–مبنى رئاسة الهيئة  –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 مدينة نصر – حمرأسيس الجبل الرم

 المستندات المطلوبة

 – يمدعمة بما يفيد )التاريخ الوظيف نسخ من تقارير 5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على التجديد والابتكار 

ة والعملية من حيث قدرته على إجادة اللغة القدرات العلمي –

( صور 6( وكذا عدد )يآلالأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب ال

 شخصية.



 البيانات المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة

 

 .رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية اسم الوظيفة

 .ةهيئة النقل العام بالقاهر  جهة العمل

 .إدارة عليا نوع الوظيفة

 .4العالية/ /1 كود الوظيفة

  .محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

تقععع هععذه الوظيفععة  علععى قمععة الععإدارة المركزيععة للشععئون  •

 .الإدارية

العععام لععرئيس  ييعمععل شععاغل الوظيفععة تحععت التوجيععه الععإدار  •

 .ارةمجلس الإد

والأهعداف الرئيسعية  العامة رسم السياسات والخطط يك فتر يش •

 للهيئة.

ين المتعلقعععة بشعععئون يشعععرف علعععى تنفيعععذ القعععرارات والقعععوان •

بالععأفراد وتنفيععذ الأحكععام الصععادرة المتعلقععة  الخدمععة الخاصععة

 .بالأفراد

ترفععع مسععتوى  ييقتععرا اللععوائح والقععرارات والتعليمععات التعع •

 .نالكفاية الإدارية للعاملي

على أعمال الشئون الإدارية بالعإدارات  يشراف الفنإيتولى ال •

 المركزية والفروع.

بيعة ودراسعة مشعاكل العماليعة والنقايقوم ببحث الشكاوى وال •

 الحلول المناسبة لها.

 يتابع ما يصدر من قوانين جديدة أو تعديلات. •

 .أن يكون قد شغل أحدى الوظائف الإشرافية المهارات الأساسية

  .يإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآل مهارات الفنيةال

 سنوات الخبرة

، للمتقعدم معن خعارج الهيئعةعام عمل بععد الحصعول علعى المؤهعل  17

وظيفععة مععن درجععة مععدير عععام  يقضععاء مععدة بينيععة قععدرها )سععنة( فععو

 .للمتقدم من داخل الهيئة

  .ذكر/ أنثى النوع



  .مؤهل عال مناسب المؤهل

 .مقبول فأعلى لتقديرا

 ------- العمر

 13/3/2019 تاريخ بداية الإعلان

 13/4/2019 تاريخ انتهاء التقدم

ص عدد الأشخا

 ن للوظيفةالمطلوبي
(1) 

بيانات الأتصال والتقدم 

 بالجهات

متداد شارع إ -ة مبنى رئاسة الهيئ –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 .مدينة نصر –رمسيس الجبل الأحمر

 المستندات المطلوبة

 – ينسخ من تقارير مدعمعة بمعا يفيعد )التعاريخ العوظيف 5أصل + 

كعار رار والقدرة علعى التجديعد والابتالقدرة على القيادة واتخاذ الق

القدرات العلميعة والعمليعة معن حيعث قدرتعه علعى إجعادة اللغعة  –

( صععور 6( وكععذا عععدد ) يعرفتععه بعلععوم الحاسععب الععآلالأجنبيععة وم

 شخصية.



 البيانات المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة

 

 .أتوبيسمدير عام فرع تشغيل  اسم الوظيفة

 .ام بالقاهرةنقل العهيئة ال جهة العمل

 .علياإدارة  نوع الوظيفة

 .9مدير عام /  /1 كود الوظيفة

 .محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  الوزارة اسم

 الوصف العام للوظيفة

 .ركزية لتشغيل الأتوبيستقع هذه الوظيفة بالإدارة الم •

ة يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدار  •

 المركزية للتشغيل.

تكفععل خععروج  ييعمععل علععى اتخععاذ مععا يلععزم مععن الععإجراءات التعع •

لجععداول الخدمععة  تجاهععات طبقععاً إالمواعيععد وال يركبععات فععالم

 المقررة.

يشرف إشرافا كاملاً على جميعع أعمعال الفعرع الفنيعة والماليعة  •

 والإدارية والحركة.

ها وعرضع عتعنهض بمسعتوى إيعراد الفعر  ييقترا الإجراءات التع •

 .عتماد ويتابع ما يصدر بشأنها من قراراتإلل

ب التخعزين والصعرف لقطعع يتحقق مع كفاءة وفاعلية وأسالي •

 الغيار ومستلزمات التشغيل والوقود ...... الخ. 

 .كون قد شغل أحدى الوظائف الإشرافيةأن ي المهارات الأساسية

 .الآليإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب  المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة  16

وظيفععة مععن الدرجععة  يو قضععاء مععدة بينيععة قععدرها )سععنتان( فعع، 

 .للمتقدم من داخل الهيئة الأدنى مباشرة 

 .أنثى /ذكر النوع

 يعادله.ما بكالوريوس هندسة أو  المؤهل

 .مقبول فأعلى التقدير

 -------- العمر

 13/3/2019 ريخ بداية الإعلانات



 13/4/2019 تهاء التقدمتاريخ ان

عدد الأشخاص 

 المطلوبين للوظيفة
(3) 

صال والتقدم بيانات الأت

 بالجهات

متداد إ –مبنى رئاسة الهيئة  –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 .مدينة نصر –الأحمرشارع رمسيس الجبل 

 المستندات المطلوبة

 – ييخ العوظيفبمعا يفيعد )التعار تقارير مدعمعة  نسخ من 5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة علعى التجديعد والابتكعار 

القدرات العلميعة والعمليعة معن حيعث قدرتعه علعى إجعادة اللغعة  –

( صععور 6( وكععذا عععدد ) يالأجنبيععة ومعرفتععه بعلععوم الحاسععب الععآل

 شخصية.



 لان عن وظيفةالبيانات المطلوبة من الجهة للإع

 

 .الإدارة العامة للمستشفىمدير عام  اسم الوظيفة

 .هيئة النقل العام بالقاهرة جهة العمل

 .إدارة عليا نوع الوظيفة

 .7مدير عام /  /1 كود الوظيفة

 .محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

 .لشئون الطبيةالمركزية لبالإدارة  تقع هذه الوظيفة •

 ةيعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدار  •

 المركزية للشئون الطبية.

أو  ييشعععرف علعععى تنفيعععذ الخطعععط الطبيعععة بعععالفرع العععداخل •

 العيادات التخصصية.

 على المرضى بالمستشفى. يوالإدار  ييقوم بالإشراف الطب •

وجب علاجهعا تسعت يلعات التعالحا يرفع التوصيات المرضية ف •

 بالمستشفيات الخارجية للإدارة العامة للمجالس الطبية .

يتحقععععق مععععن تععععوفير احتياجععععات المستشععععفى مععععن الأدويععععة  •

خطعععار ععععن متطلبعععات أوالمسعععتلزمات الطبيعععة والأغذيعععة وال

 المستشفى.

إعععداد خطععة تععدريب الأطبععاء والفنيععين وجهععات  ييشععترك فعع •

 التمريض.

 مرضى ومتابعة حالاتهم.راحية لليشرف على العمليات الج •

 .أن يكون قد شغل أحدى الوظائف الإشرافية المهارات الأساسية

  .إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة  16

ة يفععة مععن الدرجعع، و قضععاء مععدة بينيععة قععدرها )سععنتان( فععي وظ

 .الأدنى مباشرة  للمتقدم من داخل الهيئة

 .ذكر/ أنثى النوع

 .بكالوريوس الطب والجراحة المؤهل

 .مقبول فأعلى التقدير

 -------- العمر

 13/3/2019 تاريخ بداية الإعلان

 13/4/2019 تاريخ انتهاء التقدم

 (1)عدد الأشخاص 



 وبين للوظيفةالمطل

بيانات الأتصال والتقدم 

 اتبالجه

متداد إ –مبنى رئاسة الهيئة  –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 .مدينة نصر –شارع رمسيس الجبل الأحمر

 المستندات المطلوبة

القدرات العلمية والعملية   –نسخ من تقارير )الإنجازات  5أصل + 

التععاريخ  –للوظيفععة المتقععدم إليهععا مشععروع التطععوير المقتععرا  -

 صور شخصية. (6الوظيفي( وكذا عدد )



 البيانات المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة

 

 .دارةلشئون مجلس الإالإدارة العامة مدير عام  اسم الوظيفة

 .بالقاهرةهيئة النقل العام  جهة العمل

 .إدارة عليا نوع الوظيفة

 .11مدير عام /  /1 كود الوظيفة

 .القاهرة محافظة –هيئة النقل العام بالقاهرة  اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

 .تقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة •

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدارة  •

 .المركزية لشئون رئاسة الهيئة

يشعععرف علعععى إجعععراءات إععععداد ومراجععععة وصعععياغة وتنسعععيق  •

 لهيئة.تتطلب العرض على مجلس إدارة ا يالموضوعات الت

 يلعقعد اللجعان والمعؤتمرات التع الإععداديشرف على إجراءات  •

 تعقدها رئاسة الهيئة.

الععرد علععى المكاتبععات المتعلقععة بأعمععال  إعععداديشععرف علععى  •

 ارة واللجان والمؤتمرات.مجلس الإد

يتلقى التقارير الدورية من أجهزة الهيئعة والمطلعوع عرضعها  •

 على رئيس مجلس الإدارة.

ت تنظععيم وتسععجيل مواعيععد المقابلععات يشععرف علععى إجععراءا •

 جتماعات التي يقررها رئيس مجلس الإدارة.إوالزيارات وال

يشععرف علععى عمليععات تصععنيف وحفععت المسععتندات والو ععائق  •

بالموضعععوعات المعروضعععة علعععى مجلعععس العععإدارة المتعلقعععة 

 واللجان والمؤتمرات.

 .أن يكون قد شغل أحدى الوظائف الإشرافية المهارات الأساسية

 .إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج الهيئة  16

ة بينيععة قععدرها )سععنتان( فععي وظيفععة مععن الدرجععة ، و قضععاء مععد

 .الأدنى مباشرة  للمتقدم من داخل الهيئة

 .ذكر/ أنثى النوع



 .مؤهل عالى مناسب المؤهل

 .مقبول فأعلى التقدير

 --------- العمر

 13/3/2019 تاريخ بداية الإعلان

 13/4/2019 تاريخ انتهاء التقدم

عدد الأشخاص 

 المطلوبين للوظيفة
(1) 

صال والتقدم تبيانات الأ

 بالجهات

متداد إ –مبنى رئاسة الهيئة  –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 .ينة نصرمد –شارع رمسيس الجبل الأحمر

 المستندات المطلوبة

 – ينسخ من تقارير مدعمعة بمعا يفيعد )التعاريخ العوظيف 5أصل + 

لقيادة واتخاذ القرار والقدرة علعى التجديعد والابتكعار القدرة على ا

القدرات العلميعة والعمليعة معن حيعث قدرتعه علعى إجعادة اللغعة  –

ور ( صعع6( وكععذا عععدد ) يالأجنبيععة ومعرفتععه بعلععوم الحاسععب الععآل

 شخصية.



 البيانات المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة

 

 .الإدارة العامة للعقود والمشترياتمدير عام  اسم الوظيفة

 .هيئة النقل العام بالقاهرة جهة العمل

 .إدارة عليا نوع الوظيفة

 .24مدير عام /  /1 كود الوظيفة

 .قاهرةمحافظة ال –هيئة النقل العام بالقاهرة  اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

والمخععازن  تقعع هععذه الوظيفععة بالعإدارة المركزيععة للمشععتريات •

 .العمومية

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس الإدارة  •

 المركزية للمشتريات والمخازن العمومية.

يشرف على إععداد مشعروع ميزانيعة المشعتريات سعواء بالنقعد  •

 قشتها مع الجهات المختصة.ومنا يأو المحل يالأجنب

ة بتوفير يشرف على إعداد البحوث والتقارير والبيانات الخاص •

احتياجععععات الهيئععععة مععععن المشععععتريات الخارجيععععة والمحليععععة 

ومسععععتويات الأسعععععار وظععععروف التعامععععل مععععع المععععوردين 

 المختلفين .

 ةالخاصع اتيشرف على اتخاذ العإجراءات اللازمعة نحعو التعاقعد •

للتعليمعات واللعوائح المنظمعة فعى هعذا  ابأنواع التعأمين طبًقع

 .الشأن

دة معن الخعارج والتخلعيص يشرف على متابعة الشحنات العوار  •

عليهععا بالجمععارك كمععا يشععرف علععى متابعععة الععواردات المحليععة 

ونقلهععا الععى أمععاكن التخععزين بالإضععافة إلععى عمليععة اسععترجاع 

 يتبعععين أن توريعععدها قعععد تعععم خطعععأ أو مخالفعععاً  يالأصعععناف التععع

 ات المطلوبة.للمواصف

 ييتأكد من موافاة الشئون المالية بالارتباطات والتعاقدات ف •

راحععععل المختلفععععة لضععععمان ضععععبط ميزاينععععة المشععععتريات الم

حععدود الاعتمععادات المقععررة لكععل  يالمعتمععدة والتصععرف فعع

 نوعية.



 .أن يكون قد شغل أحدى الوظائف الإشرافية المهارات الأساسية

 .الإنجليزية والحاسب الآلي إجادة اللغة المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

لمؤهل للمتقدم من خارج الهيئة عام عمل بعد الحصول على ا 16

، و قضععاء مععدة بينيععة قععدرها )سععنتان( فععي وظيفععة مععن الدرجععة 

 الأدنى مباشرة  للمتقدم من داخل الهيئة .

 .ذكر/ أنثى النوع

 .مؤهل عالى مناسب المؤهل

 .مقبول فأعلى التقدير

 --------- لعمرا

 13/3/2019 تاريخ بداية الإعلان

 13/4/2019 تاريخ انتهاء التقدم

عدد الأشخاص 

 المطلوبين للوظيفة
(1) 

صال والتقدم تبيانات الأ

 بالجهات

متداد إ –مبنى رئاسة الهيئة  –الأمانة الفنية للجنة القيادات 

 .مدينة نصر –شارع رمسيس الجبل الأحمر

 بةالمستندات المطلو

 – يبمعا يفيعد )التعاريخ العوظيفنسخ من تقارير مدعمعة  5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة علعى التجديعد والابتكعار 

القدرات العلميعة والعمليعة معن حيعث قدرتعه علعى إجعادة اللغعة  –

( صععور 6( وكععذا عععدد ) يالأجنبيععة ومعرفتععه بعلععوم الحاسععب الععآل

 شخصية.

 


