
 رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية اســـــم الوظيفــــــــــة

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 011 كود الوظيفـــــــــــــــة

 درجة عالية نوع الوظيفـــــــــــــــة

 .(حافظة القاهـرةوزارة التنمية المحلية ) ـــــوزارةاسم الـــــــــــ

 عام للوظيفةف الالوص

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية 

للشئون القانونية بديوان عام المحافظة وتختص 

على كافة الأعمال القانونية  بالإشراف العام

المتعلقــة بالشئـــــون القانونيـــــة والجهات 

 (مديريات –أحياء الأخرى التابعة لها ) القانونية

 ييفـة للتوجيـه الادار ويخضـع شاغــــل الوظ

العـام من السيد/ المحافظ ويوجه العاملين معه 

ا ويقوم بوضع السياسة العامة ا عام  توجيه  

والخطط لتحقيق الأهداف المنشودة لعمـــل 

الإدارة وإصـــدار القرارات والكتب الدورية  

ماعات دورية لمديري عموم  الإدارات ويعقد اجت

لبرامج المتعلقة العامــة لدراسـة الخطط وا

وكذلك مديري الشئون القانونية  بأنشطـة الإدارة

بالأحياء والمديريات للتوجيــــه والتنسيــــق بمـــا 

يكفل حسن سير العمل مــن الناحية القانونية 

ويشترك فـــي الاجتماعــــات واللجان التي 

تتطلب حضـــوره بصفته الوظيفية والإشراف 

للعاملين بالإدارة  يعلى الانضباط الادار 

المركزيـــــة ومتابعة التطـــــورات التشريعية 

والعلمية في مجال الشئون القانونية ويقوم 

داء ما يسند إليــه مـــن السلطة المختصة من آب

أعمال قانونية أخرى في نطاق واجبات 

 .ظيفةومسئوليات الو

  

 المهــــــــــــــــــارات  الأساسية

ازمة لشغل الوظائف التدريبية الل اجتياز البرامج

ولائحته  2016لسنة  81ا للقانون رقم القيادية طبق  

  .التنفيذية

 .خبرة في مجال تخصصه  المهارات الفنية



 سنوات الخبرة

خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة أو  ةسن 17

بالمستندات الموثقة   مدعمة (القطاع الحكومي

اء مدة بينية قدرها قضو أوالفترات التأمينية لها 

وهى درجة سنة في الدرجة الأدنى مباشرة )

  .(مدير عام

  وإناث  -ذكـــــور  النوع

  .مؤهل عال مناسب  ) ليسانس حقوق ( المؤهل

  ---- التقدير

  ---- العمر

 2019يونيو  9 تاريخ بداية الإعلان

 2019 يوليو 8 التقديم تاريخ انتهاء

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة
1 

لاتصال والتقديم ات ابيان

 بالجهات

الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة 

القاهرة بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة 

  .للوظائف القيادية

 المستندات المطلوبة

نسخــــــه من بيــــــــان الحالة  2أصـــــل + 

 -الانجازات  –( صور شخصية 3عدد ) –الوظيفية 

ا وير للوظيفة المتقدم لها طبق  مقترحات التط

القدرات  – 2017لسنة  95لما ورد بالقرار رقم 

المعرفة بعلوم الحاسب  –العلميـة والعملية له 

  .الإنجليزيةواللغة   يلآال

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدير عام القضايا والتحقيقات اســـــم الوظيفــــــــــة

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 025 كود الوظيفـــــــــــــــة

 درجة مدير عام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 افظة القاهـرة (وزارة التنمية المحلية ) مح الــــــــــــــــوزارةاسم 

 الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في رئاسة الإدارة المركزية 

للشئون القانونية بديوان عام المحافظة وتختـص 

هذه الوظيفة بإصدار التعليمات الداخلية لتنظيم 

جاب على العمل وتوزيعه للمرؤوسين بما يعود بالإي

متابعة مستوى العمل والإنتاج في الإدارة المركزية و

ليضمن  الأعمال من إنهائهـــا خـــلال الوقت المناسب

توجيـه  ويخضـع شاغــــل الوظيفـة للصالح العمل 

ا ا عام  العـام من الرئاسات العليــــا ويشرف  إشراف  

على التقسيمات التنظيمية التابعة له ويشترك في 

رسم السياسة العامة للإدارة المركزية للشئون 

ويقوم برئاسة  ف على تنفيذهاالقانونية ويشر 

الإدارة  الاجتماعات الدورية التي تضـــم مديري

يقات لمناقشة برامج ومشاكل العامــة للقضايا والتحق

داء آالعمـــل وتقريــــر الحلــــول المناسبة لحسن 

العمل وتنظيم الرقابة عليه ومتابعة التطورات 

ة العلمية والتشريعية في مجال الشئون القانوني

كتساب إوكذلك ما يستحدث من الأحكام القضائيـــــة ل

لدعاوى الخبـــــرة فـــــي إعداد مذكرات الدفاع في ا

وكذا التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والإدارية 

التي تقــــام ضد المحافظة والجهات الإدارية التابعة 

ؤوسين لها  واقتراح الدورات التدريبيــــة اللازمــــة للمر 

  .داء العمل بالإدارةآكتساب الخبرات لحسن إل

 المهــــــــــــــــــارات  الأساسية

لبرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف اجتياز ا

ولائحته  2016لسنة  81ا للقانون رقم القيادية طبق  

 التنفيذية



 خبرة في مجال تخصصه المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

الوحدة أو  ة للمتقدمين من الخــــارج )خبـــــر ة سنــــ 16

مدعمة بالمستندات الموثقة   (القطاع الحكومي

و قضـــــاء مـــــدة بينية قدرها أت التأمينية لها والفترا

وهى الدرجة سنتان في الدرجة الأدنى مباشرة )

 .(الأولى

 وإناث -ذكـــــور  النوع

 .(ق) ليسانس حقومؤهل عال مناسب  المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2019يونيو  9 تاريخ بداية الإعلان

 2019 يوليو 8 تاريخ انتهاء التقديم

مطلوبين عدد الأشخاص ال

 للوظيفة
1 

بيانات الاتصال والتقديم 

 بالجهات

الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة 

بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف 

 .القيادية

 المطلوبة المستندات

 –نسخــــــه من بيــــــــان الحالة الوظيفية  2أصـــــل + 

مقترحات  -نجازات الا –( صور شخصية 3عدد )

ا لما ورد بالقرار التطوير للوظيفة المتقدم لها طبق  

 –القدرات العلميـة والعملية له  – 2017لسنة  95رقم 

 .الإنجليزيةواللغة   يلآالمعرفة بعلوم الحاسب ال

                                                                                                                                                                                           

                        

 

                                                                         



 مدير عام الفتاوى والعقود والتظلمات ـةاســـــم الوظيفـــــــــ

 محافظة القاهرة جهـــــة العمــــــــــــــل

 026 كود الوظيفـــــــــــــــة

 درجة مدير عام نوع الوظيفـــــــــــــــة

 (وزارة التنمية المحلية ) محافظة القاهـرة اسم الــــــــــــــــوزارة

 الوصف العام للوظيفة

ذه الوظيفة في رئاسة الإدارة المركزية تقع ه

للشئون القانونية بديوان عام المحافظة وتختـص 

صدار التعليمات الداخلية لتنظيم إهذه الوظيفة ب

العمل وتوزيعه للمرؤوسين بما يعود بالإيجاب على 

إنتاج في الإدارة المركزية ومتابعة مستوى العمل وال

الوقت المناسب  الأعمال والتأكد من إنهائها خــــلال

ويخضـع شاغــــل الوظيفـة ليضمن صالح العمل 

ا العـام من الرئاسات العليا ويشرف  إشراف  للتوجيـه 

ا على التقسيمات التنظيمية التابعة له ويشترك عام  

المركزية للشئون  في رسم السياسة العامـــة للإدارة

ويقوم برئاسة  القانونية ويشرف على تنفيذها

الإدارة العامــة الدورية التي تضم مديري  الاجتماعات

للقضايا والتحقيقات لمناقشة برامج ومشاكل العمل 

داء العمل وتنظيم آوتقرير الحلول المناسبة لحسن 

الرقابة عليه ومتابعة التطورات العلمية والتشريعية 

ل الشئون القانونية وكذلك ما يستحدث من في مجا

ــة وفتاوى واقتــــراح وقوانين ومبادئ قانونيـأحكام 

كتساب إالدورات التدريبية اللازمة للمرؤوسين ل

داء العمــل بالإدارة ويقـــــوم آالخبرات لحسن 

بمراجعة كافة العقود التي ترد للإدارة وإعدادها بما 

ن حقــــوق المحافظة يتفق مع أحكام القوانين ليضم

لتي والجهات التابعة لها وإعداد الفتاوى القانونية ا

تــــرد للإدارة لإبداء الرأي فيهـــــا واعتمادها من 

  .السلطة المختصة لأعمال أثرها



 المهــــــــــــــــــارات  الأساسية

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف 

ولائحته  2016لسنة " 81"ون رقم ا للقانالقيادية طبق  

 .التنفيذية

 .جال تخصصهخبرة في م المهارات الفنية

 سنوات الخبرة

سنه خبرة للمتقدمين من الخارج )الوحدة أو  16

مدعمة بالمستندات الموثقة   (القطاع الحكومي

و قضاء مدة بينية قدرها أوالفترات التأمينية لها 

الدرجة وهى سنتان في الدرجة الأدنى مباشرة )

 .الأولى (

 وإناث  -ذكـــــور  النوع

 ناسب  ) ليسانس حقوق (مؤهل عال م المؤهل

 ---- التقدير

 ---- العمر

 2019يونيو  9 تاريخ بداية الإعلان

 2019 يوليو 8 تاريخ انتهاء التقديم

عدد الأشخاص المطلوبين 

 للوظيفة
1 

بيانات الاتصال والتقديم 

 بالجهات

فظة القاهرة الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحا

بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف 

 .قياديةال

 المستندات المطلوبة

 –نسخــــــه من بيــــــــان الحالة الوظيفية  2أصـــــل + 

مقترحات  -الانجازات  –( صور شخصية 3عدد )

ا لما ورد بالقرار التطوير للوظيفة المتقدم لها طبق  

 –القدرات العلميـة والعملية له  – 2017لسنة  95رقم 

 .الإنجليزيةغة والل  يلآالمعرفة بعلوم الحاسب ال

                                                                                                                                                                                           

 


