
M-Bakry 
 

 

 

 

 

 

 المطلوبة من الجهة للإعلان عن وظيفة طات شتراالا

 

 . لشئون رئاسة الهيئة  رئيس الإدارة المركزية ة ـــــ م الوظيفــاس

 .هيئة النقل العام بالقاهرة ل ـــــــــــة العمــــــ جه

 .إدارة عليا ة ــــــــوع الوظيفـــــــن

 9// العالية1 ة ــ ود الوظيفـــــــ ك

  .محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  وزارة ــــالم ـــــــاس

  امـف العـالوص

 ة ـــ للوظيف

لشئون  على رأس الإدارة المركزية تقع هذه الوظيفة  ▪

 .رئاسة الهيئة 

العام لرئيس   الإداري يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه  ▪

 .مجلس الإدارة 

لخطط العامة بما يحقق  وضع السياسات وا ييشترك ف  ▪

 الأهداف الرئيسية للهيئة.

يشرف على إعداد السياسة العامة للعلاقات العامة  ▪

 الداخلية والخارجية بالهيئة. 

يشرف على تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة  ▪

 المتعلقة بأمن الهيئة.  يبالنواح

يقوم بتشكيل وعقد اللجان والاجتماعات لصالح العمل  ▪

 املين.ولرفع كفاية الع

يشرف على إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم الهيئة   ▪

وتبسيط الإجراءات وترتيب الوظائف وتخطيط القوى  

 العاملة بالهيئة.

 . حدى الوظائف الإشرافيةإأن يكون قد شغل  ة ـــــ ارات الأساسيـــــالمه

 .الآلياللغة الإنجليزية والحاسب  إجادة ة ــــــــالفنيارات ـــــالمه

 برة ـــــــوات الخــــــنس

عام عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج  17

 الهيئة ، 

وظيفة من درجة  ال( فى  سنة و قضاء مدة بينية قدرها )

 . مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة

 ذكر/ أنثى   وع ــــــالن
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 مؤهل عال مناسب. ل ـــــ المؤه

 .مقبول فأعلى ر ـــــالتقدي

 ------- ر ــ ــالعم

 . 2019/ 11/ 16 لانـة الإعــ خ بداي ـتاري

 .2019/  12/ 15 دم ـ ــاء التقــخ انته ـتاري

عدد الأشخاص المطلوبين  

 ة ــ للوظيف 

( 1 ) 

والتقدم    الاتصال بيانات  

 ات ـ بالجه 

امتداد   ،مبنى رئاسة الهيئة ،الأمانة الفنية للجنة القيادات

 .مدينة نصر ،الأحمرشارع رمسيس الجبل 

 ة ــ ـدات المطلوب ــ المستن

 

يخ مدعمة بما يفيد )التار نسخ من تقارير 5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على  ، الوظيفي

القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته   ،التجديد والابتكار

(  الآليعلى إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب 

 ( صور شخصية.6وكذا عدد ) 

 

 

 

 . للشئون المالية والاقتصادية  رئيس الإدارة المركزية ة ــــم الوظيفــــاس

 هيئة النقل العام بالقاهرة. ل ــــ ة العمــــــ جه

ــ ـــلوظيف ا عوــــن  إدارة عليا. ة ـ

 3عالية// ال1 ة ــ ود الوظيف ــــك

 محافظة القاهرة.  ،هيئة النقل العام بالقاهرة وزارة ـ ــم الـــاس

ام  ـف العـالوص

 ة ـــ للوظيف

تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة المركزية للشئون   ▪

 . المالية والاقتصادية 

العام لرئيس   الإداري يعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه  ▪

 . مجلس الإدارة 

م السياسات والخطط العامة والأهداف  رس  ي يشترك ف  ▪

 . الرئيسية للهيئة 

والموازنات المالية   ي يشرف على عمليات التخطيط المال  ▪

 للهيئة. 

يعمل على تدبير الموارد المالية والعملات الأجنبية اللازمة   ▪

 لتنفيذ مشروعات الهيئة. 
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 يراقب تنفيذ الميزانية وفقاً للاعتمادات الواردة بها.  ▪

نظام التكاليف بالهيئة بما يكفل إحكام  يشرف على تنفيذ  ▪

 الرقابة على عناصر التكاليف من أجور وموارد ومصروفات. 

يشرف على الإدارات المالية بالإدارات المركزية للتحقيق من   ▪

مدى التزامها بالخطة المعتمدة والمستهدفة من الناحية  

 . المالية والاقتصادية 

يئة أو الارتباط  يتولى إجراء الاتصالات بالغير لتمثيل اله  ▪

 سمها. إ ب 

 أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية.  ة ـارات الأساسي ــالمه

 .الآلياللغة الإنجليزية والحاسب  إجادة ة ــ ارات الفني ــالمه

 ــبرة وات الخـ سنــــ

عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج  اعامً  17

وظيفة من  ال ي( ف سنةاء مدة بينية قدرها )قضو، الهيئة

 درجة مدير عام للمتقدم من داخل الهيئة. 

 ذكر/ أنثى   وع ــــــالن

 بكالوريوس تجارة أو ما يعادله. ل ــــ المؤه

 .مقبول فأعلى ر ـــــ التقدي

 ------ ر ـــــــــــــــــــــ العم

 . 2019/ 11/ 16 لان ـــة الإعــ خ بداي ـتاري

 .2019/  12/ 15 دم ــــاء التقــخ انته ـتاري

عدد الأشخاص  

 ة ــالمطلوبين للوظيف

( 1 ) 

بيانات الاتصال والتقدم 

 اتـالجهب

امتداد  ، مبنى رئاسة الهيئة ،الأمانة الفنية للجنة القيادات

 .مدينة نصر ،شارع رمسيس الجبل الاحمر 

المستنـــدات  

 المطلوبـــــة 

نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد )التاريخ   5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على   ،الوظيفي

القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته   ،التجديد والابتكار

( الآليعلى إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب 

 ( صور شخصية.6وكذا عدد ) 
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 ام فرع الأتوبيس.مدير ع ة ــ م الوظيف ـــاس

 هيئة النقل العام بالقاهرة. ل ـــة العمــ جه

 إدارة عليا. ة ــــــــ وع الوظيف ــــن

   9/ مدير عام/ 1 ة ــــــــود الوظيفـــــــ ك

 محافظة القاهرة.  –هيئة النقل العام بالقاهرة  وزارة ـــــ م ال ــاس

ام  ـف العـالوص

 ة ـــ يفللوظ

 . تقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية لتشغيل الأتوبيس  ▪

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس   ▪

 الإدارة المركزية للتشغيل. 

تكفل خروج   ي يعمل على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الت  ▪

لجداول الخدمة   المركبات فى المواعيد والاتجاهات طبقًا 

 . المقررة 

كاملاً على جميع أعمال الفرع الفنية والمالية   يشرف إشرافًا  ▪

 والإدارية والحركة. 

 تنهض بمستوى إيراد الفرع وعرضها  ي يقترح الإجراءات الت  ▪

 .للاعتماد ويتابع ما يصدر بشأنها من قرارات

كفاءة وفاعلية وأساليب التخزين والصرف لقطع    من يتحقق   ▪

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

 أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية.  ة ــ ارات الأساسي ــالمه

 .الآلياللغة الإنجليزية والحاسب  إجادة ة ــارات الفنيـالمه

عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج   اعامً  16 ـبرة وات الخـسنـ 

وظيفة من  ال ي( ف انسنتقضاء مدة بينية قدرها )والهيئة ، 

 الدرجة الأدنى مباشرة للمتقدم من داخل الهيئة.

   .ذكر/ أنثى وع ـــــــالن

 بكالوريوس هندسة أو ما يعادله. ل ـــــ المؤه

 .مقبول فأعلى ر ـــــ التقدي

 --- ر ـــــالعم

 . 2019/ 11/ 16 لان ـــة الإعــ خ بداي ـتاري

 .12/2019 / 15 دم ــــاء التقــخ انته ـتاري
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عدد الأشخاص  

 ة ــالمطلوبين للوظيف

( 1 ) 

بيانات الاتصال والتقدم 

 اتـبالجه

امتداد   –مبنى رئاسة الهيئة  ،انة الفنية للجنة القياداتالأم

 .مدينة نصر ،شارع رمسيس الجبل الاحمر

المستنـــدات  

 المطلوبـــــة 

نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد )التاريخ   5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على   ،الوظيفي

مية والعملية من حيث قدرته  القدرات العل ،التجديد والابتكار

( الآليعلى إجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب 

 ( صور شخصية.6وكذا عدد ) 

 

 

 

 الإدارة العامة للموازنة والتكاليف. مدير عام  ة ـــم الوظيف ـــ اس

 هيئة النقل العام بالقاهرة. ل ــة العمـــجه

 إدارة عليا. ة ـــ وع الوظيف ـــ ن

 26/ مدير عام/ 1 ة ــ ـ ود الوظيفـ ــك

 محافظة القاهرة.  ،هيئة النقل العام بالقاهرة وزارة ـــــم ال ــاس

ام  ـف العـالوص

 ة ـــ للوظيف

للشئون المالية  تقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية  ▪

 .   والاقتصادية 

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس   ▪

 الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية. 

وضع السياسة المالية للهيئة ومقترحات   ي يشترك ف  ▪

 الموازنة السنوية. 

مات بشأن تقديرات الإيرادات والمصروفات  يصدر التعلي  ▪

 . الختامي وقواعد الحساب  

يشرف على الإدارات المالية بالإدارات المركزية للتشغيل   ▪

مدى التزامها بالخطة المعتمدة والمستهدف من الناحية  و 

 . المالية والاقتصادية 

تحد من الاستهلاك وتنمية   ي يتولى إجراء الدراسات الت  ▪

 الموارد. 

إعداد استمارات المتابعة للأجهزة المختلفة  شرف على ي  ▪

 . الداخلية والخارجية 

ر إيراد بأقل  ب يعمل على خفض المصروفات للوصول إلى أك  ▪

 . النفقات 
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ع وتحليل البيانات عن بنود الإيرادات  يشرف على جم  ▪

اتجاهات  والمصروفات على مستوى الهيئة واستخلاص 

 التحصيل والصرف. 

 أن يكون قد شغل إحدى الوظائف الإشرافية.  ة ــ ارات الأساسي ــالمه

 .الآلياللغة الإنجليزية والحاسب  إجادة ة ــ ـ ارات الفنيـالمه

 سنــــــوات الخـــــــبرة 

عمل بعد الحصول على المؤهل للمتقدم من خارج   اعامً  16

وظيفة من  ال ي( ف سنتانقضاء مدة بينية قدرها )و  ،ةالهيئ

 ى مباشرة للمتقدم من داخل الهيئة.الدرجة الأدن 

ــ الن    .ذكر/ أنثى وع ـــ

 أو ما يعادله. تجارةبكالوريوس  ل ـــالمؤه

 .مقبول فأعلى ر ــــ التقدي

 --- ر ــــــ العم

 . 2019 /11/ 16 لان ــة الإعــ خ بداي ـتاري

 .2019 /12/ 15 دم ـ ــاء التقــخ انته ـتاري

عدد الأشخاص  

 ة ــالمطلوبين للوظيف

( 1 ) 

بيانات الاتصال والتقدم 

 اتـبالجه

امتداد   ،بنى رئاسة الهيئةم ،الأمانة الفنية للجنة القيادات

 .مدينة نصر ،الأحمرشارع رمسيس الجبل 

المستنـــدات  

 المطلوبـــــة 

نسخ من تقارير مدعمة بما يفيد )التاريخ   5أصل + 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار والقدرة على   ،الوظيفي

القدرات العلمية والعملية من حيث قدرته   ،التجديد والابتكار

( الآليإجادة اللغة الأجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب  على

 ( صور شخصية.6وكذا عدد ) 

 

 

 

 .يسيةمدير عام الإدارة العامة للمخازن والمستودعات الرئ ة ــ ـ م الوظيفــاس

 .هيئة النقل العام بالقاهرة ل ـــــ العم ة ـــــجه

 .إدارة عليا ة ــ وع الوظيف ــــن

 .25/ مدير عام / 1 ة ــــ ود الوظيفـ ــــك

 .محافظة القاهرة –هيئة النقل العام بالقاهرة  وزارة ــــ م الـــاس
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  امـف العـالوص

 ة ـــ للوظيف

قع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن  ت  ▪

 . العمومية 

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس   ▪

 .الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن 

 . حدى الوظائف الإشرافيةإأن يكون قد شغل  ة ـــــ ارات الأساسيـــــالمه

 .الآليغة الإنجليزية والحاسب إجادة الل ة ــــــــارات الفنيـــــالمه

 ـوات الخـــــــبرة سنــــ

ى المؤهل للمتقدم من خارج  عمل بعد الحصول عل اعامً  16

قضاء مدة بينية قدرها )سنتان( في وظيفة من  و  ،الهيئة

 .الدرجة الأدنى مباشرة  للمتقدم من داخل الهيئة

 ذكر/ أنثى  وع ــــــــــــــــالن

 مؤهل عال مناسب ل ـــــــــــ المؤه

 مقبول فأعلى  ر ــــــــــ التقدي

 --- ر ـــــــــالعم

 . 2019/ 11/ 16 لانـة الإعــ خ بداي ـتاري

 .12/2019 / 15 دم ــ اء التقــخ انته ـتاري

عدد الأشخاص  

 ة ــالمطلوبين للوظيف
(1) 

بيانات الاتصال والتقدم 

 اتـبالجه

امتداد  ، مبنى رئاسة الهيئة ،الأمانة الفنية للجنة القيادات

 .مدينة نصر ،شارع رمسيس الجبل الأحمر 

المستنـــدات  

 المطلوبـــــة 

القدرات العلمية  ،نسخ من تقارير )الإنجازات 5أصل + 

  ،مشروع التطوير المقترح للوظيفة المتقدم إليها ،والعملية 

 ( صور شخصية.6التاريخ الوظيفي( وكذا عدد )

 

 

 

 للاحتياجات المركزية.مدير عام الإدارة العامة  ة ـــــــم الوظيف ـــاس

 .هيئة النقل العام بالقاهرة ل ـــــ ة العمــــــ جه

 .إدارة عليا ة ــــوع الوظيفـــــــن

 46/ مدير عام / 1 ة ــ ـ ود الوظيفـــــــ ك

 . محافظة القاهرة ،العام بالقاهرة هيئة النقل وزارة ـــــــــ م الـــــــاس
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ام  ـف العـالوص

 ة ـــ للوظيف

 للشئون الفنية. تقع هذه الوظيفة بالإدارة المركزية   ▪

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لرئيس   ▪

 الإدارة المركزية للشئون الفنية. 

يشرف على تحديد وحصر احتياجات الهيئة من الأصناف   ▪

 يعها وتبويبها وتسجيلها. المختلفة ومتابعة تجم 

وضع سياسة التخزين السليمة لكل صنف   ي يشترك ف  ▪

 وتحديد الحدود الدنيا والقصوى وحدود الطلب للمخزون. 

وضع خطط التخلص من الأصناف الراكدة   ي يشترك ف  ▪

 وبطيئة الحركة والغير صالحة للاستخدام بالهيئة. 

ت  دراسة العروض المقدمة للهيئة لكافة احتياجا   ي يشترك ف  ▪

 الفنية.   الهيئة من حيث مطابقتها للمواصفات 

وضع الخطط اللازمة لضبط السلف   ي يشترك ف  ▪

المخصصة للمشتريات العاجلة بالإدارات المركزية  

 للتشغيل. 

أمر   ، مزايدة  ، مناقصة يقوم بتحديد أسلوب الشراء الأمثل )  ▪

  ي من الخارج ف  و أ  ي ( وكذا طرق الشراء المحل مباشر .......الخ 

 حتياجات للأصناف المطلوبة. ضوء الا 

 . حدى الوظائف الإشرافيةإأن يكون قد شغل  ة ـــــ ارات الأساسيـــــالمه

 .الآليإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب  ة ــــــــارات الفنيـــــالمه

 سنــــــوات الخـــــــبرة 

ى المؤهل للمتقدم من خارج  عمل بعد الحصول عل اعامً  16

قضاء مدة بينية قدرها )سنتان( في وظيفة من  و  ،الهيئة

 الدرجة الأدنى مباشرة  للمتقدم من داخل الهيئة .

 ذكر/ أنثى  وع ـــــــــــالن

 بكالوريوس هندسة أو ما يعادله. ل ـــــهالمؤ

 مقبول فأعلى  ر ـــــــــ التقدي

 ---- ر ـــــــ العم

 . 2019/ 11/ 16 لان ـــة الإعــ خ بداي ـتاري

 .2019/  15/12 دم ــــاء التقــخ انته ـتاري

عدد الأشخاص  

 ة ــالمطلوبين للوظيف
(1) 

لتقدم بيانات الاتصال وا

 اتـبالجه

امتداد  –مبنى رئاسة الهيئة  ،الأمانة الفنية للجنة القيادات

 .مدينة نصر ،شارع رمسيس الجبل الأحمر

القدرات العلمية  ،نسخ من تقارير )الإنجازات 5أصل + المستنـــدات  
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