
 مدير عام منطقة قوى عاملة ) أ ( اســـــم الوظيفــة

 مديرية القوى العاملة والهجرة جهـــــة العمــل 

 04 كود الوظيفـــة

 مديـــر عـام نوع الوظيفــــة

 اسم الــوزارة
التنمية المحلية )مديرية القوى العاملة والهجرة  وزارة

) . 

 الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة فى المناطق بمديريات القوى 

العاملة وتختــــص بالإشــــراف الفني والادارى على 

جميع وحدات المنطقة والاشتراك فى رسم السياسة 

وظيفة تحت الالعامـــة للمنطقــة ويعمل شاغل 

التوجيه العام من مدير المديرية ويشـــــرف على 

لامة العمل وتنفيذ العامليـــن بالوحدة للتأكد من س

القوانين واللوائح ويشترك مع مدير المديرية فى 

رسم السياسة العامة وتخطيط المشروعات على 

المستوى المحلى وتحديد خطـط العمل داخل 

المنطقة وتنسيق الجهود بين وحداتها وبيــــن 

المديريـــة ويشـــرف على إعداد الأبحاث والدراسات 

ا في دائرة عمل المنطقة مر إجراؤهأالتي يقتضى ال

ويقوم بمراجعة نتائج مجهودات وحدات المنطقة 

واعتمادها وإبداء الملاحظات التي تكفل تطوير 

وتحسين العمل  ويشرف على إعداد مشروع ميزانية 

المنطقة وإعــــداد التقاريــر الشهرية الإجمالية عن 

 .النشاط الفني للمنطقة

 المهـــارات  الأساسية

لبرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف اجتياز ا

ولائحته التنفيذية  91( لسنه 5ا للقانون )القيادية طبق  

 .وتعديلاتهما

 .خبرة في مجال تخصصه المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

سنــــة خبرة للمتقدميــــن من الخارج )الوحـــدة أو   16

القطاع الحكومي (مدعمـــــة بالمستندات الموثقة  

 و قضاء مدة بينية قدرهاأوالفترات التأمينية لها 

الدرجة الأدنى مباشرة )وهى الدرجة في  سنتان

 .الأولى (



 وإناث  -ذكـــور  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 

باللجنــــــة الدائمة للوظائف بعابدين الأمانة الفنية 

 .القيادية

 المستندات المطلوبة

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

مقترحات التطوير  -الانجازات  –صور شخصية 

 95ا لما ورد بالقرار رقم للوظيفة المتقدم لها طبق  

المعرفة  –القدرات العلميـة والعملية له  – 2017لسنة 

    الإنجليزية.واللغة   يلآحاسب البعلوم ال

                                                                                                                                                             

 يعتمــــــــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنيةمدير عام  اسـم الوظيفــة

 مديرية القوى العاملة والهجرة جهـة العمـل

 06 كود الوظيفــة

 مديــر عــام نوع الوظيفــة

التنمية المحلية )مديرية القوى العاملة  وزارة اسم الـــوزارة

 .والهجرة(

العامة للسلامة تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة  الوصف العام للوظيفة

إشراف على وضع خطة الوالصحة المهنية تختص با

البحوث العلمية والميدانية وخطة التفتيش 

التوجيهي لمكاتب السلامة والصحـــــة المهنية 

ويعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف العام من 

وكيل المديرية ويقـوم بالتوجيــه العـام على 

لتأكد من سلامة عمالهم لأالعاملين بالإدارة ويرجع 

دائه ويقوم بمراجعه واعتماد آالعمل بما يكفل حسن 

خطة البحوث الميدانية والمعملية فــي المديريـــــة 

على ضــــوء النتائج والمؤشــــرات الإحصائية الخاصة 

بحالات إصابات العمل وأمراض المهنة والإشراف 

على إجراء الأبحاث التي تستخدم فيها الأشعة 

أو زيادة  ةسباب الأمراض فــي مهن معينلمعرفة أ

انتشارها ويقوم بمتابعــــة البحوث التي تجرى في 

مجال السلامة والصحة المهنيـــــة للاستفادة مــــن  

نتائجها في العمــل للتقليل من الأمراض المزمنة 

والمهنية ويشرف على أعمال الأمانة الفنية والإعداد 

ة للسلامة والصحة لاجتماعـات اللجنة الاستشاري

المهنية ويتابع نشرات العمل الدولـي ويشـرف على 

تدريب العاملين بالإدارة لتنمية خبراتهم ويقترح 

 .حتياجاتهم التدريبيةإالبرامج اللازمة ل

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف  المهـــارات  الأساسية

ولائحته  91( لسنة 5)رقم ا للقانون القيادية طبق  

 .التنفيذية وتعديلاتهما

 .خبرة في مجال تخصصه المهارات الفنية

سنه خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة أو  16 سنوات الخبرة

مدعمة بالمستندات الموثقة   القطاع الحكومي(



 و قضاء مدة بينية قدرهاأوالفترات التأمينية لها 

جة )وهى الدر الدرجة الأدنى مباشرة في سنتان

 .الأولى(

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

بكالوريوس  –بكالوريوس طب وجراحة بشرى  المؤهل

 .بكالوريوس علوم مناسب لنوع العمل –هندسة 

 ---- 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 

بعابدين الأمانة الفنية باللجنـــة الدائمة للوظائف 

 .القيادية

 المستندات المطلوبة

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

مقترحات التطوير  -الانجازات  –صور شخصية 

 95ا لما ورد بالقرار رقم للوظيفة المتقدم لها طبق  

 –القدرات العلميـة والعملية له  – 2017لسنة 

    الإنجليزية.لى  واللغة آالمعرفة بعلوم الحاسب ال
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