
         

 

    العامة للمجازر والصحة العامة الإدارةمدير عام   ـــــةاســـــم الوظيف

 ة الطب البيطرييمدير  ـــل جهـــــة العمــ

 03 ـــةكود الوظيفـــ

 مديــــــــــــر عـــــــــــام  ــةنوع الوظيفــــ

 (وزارة التنمية المحلية )محافظة القاهـــــــــرة الوزارةاسم 

 للوظيفةالوصف العام 

ة وظائف الإدارة ـــــذه الوظيفة على قمــــع هــــتق •

بمديريـــة الطب  للمجازر والصحة العامةة ــــلعاما

أعمال  على والإشراف متابعةالالبيطري وتختص ب

 .المجازر والصحة العامة بالمديرية

ت التوجيه العام ــل الوظيفة تحــــل شاغــــويعم •

ى التقسيمات ــــعل فر ــــمديرية ويشمن مدير ال

 ر ــالأوام اردـــوإصة للإدارة ــــة التابعــــالتنظيمي

 وإجراء الأعمال نجازإوالتعليمات اللازمة ل

شركات لجمع الحكومية وال أجهزةالبالاتصالات 

 .مجال العمل فيمعلومات 

من خطر  الإنسانعلى برامج حماية  الإشراف  •

ن  ــــم انــــالإنسية لحما المشتركة الأمراض

البؤر المرضية عن  زخطيرة وحجال راض ــــأمال

دار السنة ــــة على ممخذ العينات اللاز أطريق 

ستبيان بؤر هذه إل المعمليللفحص  اــــوإرساله

ومكافحتها عن طريق الاختبارات الدورية  الأمراض

ية والفنية ــــــنات بكافة الطرق العلميوالتحص

لاب الضالة ملات إعدام الكبالإضافة إلى ح

والإشراف على المجازر المركزية والمجازر 

 .ومجازر الدواجنة ـــــالفيروسي

اتر قيد فمتابعة الأعمال الإدارية بالمجزر ود •

المذبوحات واستخراج القسائم وتوريد الرسوم 

ف الطبي ــومراقبة ختم اللحوم البلدية بعد الكش

ب نوعها وسنها صغيرة وكبيرة ــــا حســــعليه

 ييؤدكذلك و  ضأن-ماعز-جمال-جاموسي-بقرى

    .ةلما يسند إليه من أعمال أخرى مماث



 ـــارات  الأساسيةالمهــــ

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف 

لسنة  81ا لقانون الخدمة المدنية رقم القيادية طبق  

 .ولائحته التنفيذية2016

 .خبرة في مجال تخصصه ت الفنيةالمهارا

 سنوات الخبرة

و أالوحدة  )خبرة للمتقدمين من الخارج  ةسن 16

مدعمة بالمستندات الموثقة   (يالقطاع الحكوم

و قضاء مدة بينية قدرها أوالفترات التأمينية لها 

درجة الوهى الدرجة الأدنى مباشرة ) يسنتان ف

 .(الأولى

 ذكـــــور  النوع

 لوريوس طب بيطري بكا المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2019نوفمبر  28 تاريخ بداية الإعلان

 2019ديسمبر  27 لتقديماتاريخ انتهاء 

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة

1 

بيانات الاتصال والتقديم 

 بالجهات

الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة 

ة الدائمة للوظائف ــــــــالأمانة الفنية باللجن ،بعابدين

 .القيادية

 المستندات المطلوبة

( 3عدد ) ،من بيان الحالة الوظيفية ةنسخ 2أصل + 

ازات ومقترحات التطوير ـــالانج ،شخصية رصو

 ،القدرات العلمية والعملية له ،للوظيفة المتقدم لها

    .الإنجليزيةواللغة   الأليالمعرفة بعلوم الحاسب 

 يعتمــــــــــــد                                                                                                     

                                                                                          

 

 

 

 


