الهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة اإلسكندرية (الفعلى)

المحافظ
مركز المعلومات ودعم التخاذ القرار

نائب المحافظ

أ0ع لمكتب المتابعة

ادارة الحاسب اآللى

ادارة التوثيق والمكتبة

ادارة األحصاء

ادارة الدعم اتخاذ
القرار

ادارة النشر

ادارة التدريب

مركز ثقافة الطفل
المصرى

البوابة االلكترونية

جهاز حماية أمالك الدولة

االحياء

القانونية
الشئون القانونية
الشئون

أ0أمن االفراد

أ0ع للمكتب الفنى

ادارة األمالك

المعلومات ووسائل االتصال

أ0األزمات

ادارة الحماية والحراسة

أ0ع لألمن

تفتيش األمن

المالية واالدارية

التحليل والتطوير المالى

ادارة األمالك باألحياء

مكتب شئون البيئة
وحدة تحليل تقارير جهاز المحاسبات
خدمات المرافق والهيئات

أ0شئون االستثمار
أ0البحوث االقتصادية

أ0ع للتخطيط والتنمية العمرانية

أ0ع للشئون االنتاجية واالقتصادية

أ .التنمية الريفية

أ0م للنظافة وتجميل المدينة

أ0م للمصايف والمتاحف

أ0م لشئون مكتب المحافظ
أ0القضايا والعقود

أ0ع للمصايف
أ0ع للشئون القانونية

أ0ع لشئون النظافة العامة
ق 0جمع وإزالة القمامة

أ0جمع وإزالة القمامة وشئون
المتعهدين

أ0الدعاوى والتظلمات
أ0ع للمتاحف والمكتبة
أ0التحقيقات

ق 0شئون المتعهدين
والتراخيص

أ0مكتبة
اإلسكندرية

أ0العالقات الداخلية
ق 0الصيانة

أ0المتاحف

أ0العالقات الخارجية
أ0ع للعالقات العامة

أ0الحملة الميكانيكية

أ0الصحافة واالعالم

ق 0التشغيل

أ0قصور الضيافة
أ 0تجميل الحدائق

أ0ع للحدائق

أ0تجميل الشوارع
والميادين

أ0ع للتخطيط ومتابعة
الخطة

أ0التخطيط
أ0متابعة الخطة

أ0مصنع البالستيك

أ0ع لمكتب خدمة
المواطنين

أ0مصنع السماد

أ0اإلستعالمات
أ0الشكاوى

السكرتير العام (رئيس قطاع)
السكرتير العام المساعد (عالية) أ 0ع

احصاءات مركزية
أ0ع لشئون
اللجان والمجالس
والمؤتمرات

ادارة الرخص
للرقابة واملتابعة

أ0شئون اللجان
والمؤتمرات
أ0المجالس
المحلية والشعبية

أ0الصناعات الحرفية
والتعاون االنتاجى

ق 0العالقات التعاونية
للنشاط الحرفي
والتعاوني

ق 0المعلومات
والدراسات للنشاط
الحرفي والتعاوني
ق 0التوجيه المالي
واإلداري للنشاط
الحرفى والتعاونى

ق 0التدريب
الحرفي والتعاوني

أ 0الإساكن
املر كزى

ادارة الرقابة
والرصد البيىئ

أ0ع المركز الذكى
لخدمة المشروعات

ساحل وسوق الحبوب

نزع الملكية

المناجم والمحاجر

شئون الطالب

أ0بناء
وتنمية القرية

أ0ع للشئون المالية

أ0المشتريات
أ0المخازن
أ0الموازنة
أ0الحسابات
ق 0المخزون السلعي

ق 0الخزينة
التخطيط والتنمية
االقتصادية

أ0ع للشئون اإلدارية

أ0ع لشئون العاملين

أ0السكرتارية والمحفوظات

أ0شئون التوظف

ق 0المركبات

أ0االستحقاقات
والمعاشات

أ0شئون الديوان
أ0شئون المقر

أ0االجازات
والملفات
أ0موازنة الوظائف

ق 0النظافة
أ0رعاية العاملين
ق 0الرسم والتصميم
قسم الكسب غير المشروع
ق 0صيانة المبنى

