
 
 

 
 
 

 

 مديرية القوى العاملة باالسكندرية
 

لدمسننل  نن–وظننا قنادا  ننتنلدلاددننتن عنن ن(نن4)نتعلننعن ننعنها لشننانددنن  ن نن  ن
لدمجم  نننتنلدي  دنننتن)ن مجم  نننتنلد ظنننا قنلدل   ننندتنن–لدننن ظدمدنرننن   ن نننا ن

 لنندنلين لنن لى نىنندنلنناف نلد ظدمننتن ااانناىتنلدنندنرننان(.ند ظننا قنلا ل انلدعلدننان
نن:ل ظقنرا لدتح  هنا لندعنلد

 ـ مدير عام االدارة العامة لبحوث العمالة1

نن:ل وطنل  نلد ظدمتن
 رؤه ن  لسين ادي 

 قنلد   تنلا نينارزلودتنلدعم نر اناتق ن عنسيلدعنىينوظ . 

 خب ان ملدتنىينرجالنلد ظدمتن. 

 ل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنىينرجالنلا ل ان 

 لدق  ان لينلدقدا انولدل  دهن. 

 عام االدارة العامة لرعاية القوي العاملةـ مدير 2

نن:ل وطنل  نلد ظدمتن
 

 رؤه ن  لسين ادي 

 رزلودتنلدعم نر اناتق ن عنسيلدعنىينوظئقنلد   تنلا نين. 

 خب ان ملدتنىينرجالنلد ظدمتن. 

 لدعمنن نىننينلدمجم  ننتنلدمياسننبتنىننينوظننا قنلد   ننتنلا نننينرنن انانتقنن ن
 . عنسيلدع

 تنىينرجالنلا ل انل لدازنلدب لرجنلدل   بد 

 لدق  ان لينلدقدا انولدل  دهن. 
 
 



 
 
 

 : ـ مدير عام االدارة العامة لشئون المناطق3

نن:ل وطنل  نلد ظدمتن
 

  رؤه ن  لسين ادينرياسبندي عنلدعم 

 اضاءنر ان ديدتنان  هانسنيلاين لندنلاان نىنينوظدمنتنرنعنلد   نتنلا ننين
 ربال ا

 قاندلقان ينل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنلدمق  انطب 

 لدق  ان لينلدقدا انولدل  دهنولت اذنلدق ل لتنلا ل  تنلدمعادت 

 ـ مدير عام مركز التدريب المهني 4

نن:ل وطنل  نلد ظدمتن
 

  رؤه ن  لسين ادينرياسبندي عنلدعم 

 اضاءنر ان ديدتنان  هانسنيلاين لندنلاان نىنينوظدمنتنرنعنلد   نتنلا ننين
 ربال ا

 دمق  انطبقاندلقان ينل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنل 

 لدق  ان لينلدقدا انولدل  دهنولت اذنلدق ل لتنلا ل  تنلدمعادت 

 لادما ن ادل تنلانجلدز ت. 

 نلدق  ان لينلدلعار نرعنلدحاسب
وا حلنننننهنن6182دسنننننيتنن18وذدنننننانوىقننننناناهانننننا نانننننان ينلد  رنننننتنلدم ندنننننتن

ن.لدليمدذ ت
ل هنتنلا عنناتن مقن نو ماعنلاطنععن لنينلدبدانناتنولدمسنلي لتنلدمةل  نتن 

لدم    تنشنسد نىشمينرلم عنرعنشنر ةميننكار نننسم هتنوتق  نلدةلبناتن
ننن نننلننا عنىدالنن  ن مان  نن  ل  ننداندعرانننتنلدميدننتن م    ننتنلدليانندـنولا ل ا

 .سم هتنننلاساي   تنخعلنثعث ين  رانرعنتا  خنلديد ن
 
 
 
 



 
 

 تنر   ن ا نلا ل انلدعارتندبح ثنلدعمادتوظدملدبداناتنلدمةل  تنرعنلدجشتندع عين عن

 دبح ثنلدعمادتر   ن ا نلا ل انلدعارتن أسـنلد ظدمت

 ر    تنلدق  نلدعارلتن ااساي   ت  شتنلدعم 

 وزل انلدق  نلدعارلتن لسـنلد زل ا

ندبح ثنلدعمادتن ادم    تتقعنهذهنلد ظدمتن لدن لسنلا ل انلدعارتن لد صقنلدعا ندل ظدمت
نولدل  دنننننهنلدعنننننا نووانننننعنخةننننن نلدبحننننن ثصنهنننننذهنلد ظدمنننننتن االننننن ل نت نننننل

 ولد  لساتنلدعملدتنىدنرجالنت ةد نلدق  نلدعارلتن لدنرسل  نلاالدمد

 طبقاندبةااتنوصقنلد ظدمتن لدمشا لتنلألساسدت

 نلدق  ان لدنلدقدا انولدل  ده لدمشا لتنلدميدت

 ربال اننىدنوظا قنلد   تنلا ندنرزلودتنلدعم نر انانتق ن عنسيلدعن سي لتنلد ب ا

 - لدي ع

 رياسبندي عنلدعم نرؤه ن  لسدن ال لدمؤه 

 - لدلق   

 81/6/6181 تا  خن  ل تنلإل عي

 61/3/6181 تا  خنلنلشاءنلدلق  

 ننننننننننن  نلأللننننننننننن ا نلدمةلننننننننننن  دعن
 دل ظدمت

 وله 

م    نننتنلدلياننندـنولا ل ان ااسننناي   تن نلدميدنننتدعراننننتننتقنن  نلدةلبننناتنل  ننندا  ادجشات  داناتنلات النولدلق  
  رنانرنعنتنا  خننثعثن يلاسناي   تنخنعلن—سم ههن–لا عنىدال  ن مان   ن

 نلديد 

و ماعنلاطععن لدنلدبدانناتنولدمسنلي لتنلدمةل  نتن ل هنتنلا عنناتن لدمسلي لتنلدمةل  ت
ن–شنسنننند نىشمنننندنرلمنننن عنرننننعنشنر ننننةمدنكارنننن نن6 مقنننن نلدم    ننننتنن

 نقا تنلاطباءخلقنن–سم هتن
 

   

ن18861812122/ننرحم لن111نننننل ياسن لدنلهم نن:نرسئ لنلات ال
نر كزنرعل راتن ادم    تننن:لا ل ا
نلخ ا دنلولنرعل رات:نلد ظدمت

134614411:نتلدم ينلا ل ان



 

وظدمتنر   ن ا نلا ل انلدعارتند  ا تنلدق  نلدبداناتنلدمةل  تنرعنلدجشتندع عين عن
 عارلتلد

 د  ا تنلدق  نلدعارلتر   ن ا نلا ل انلدعارتن أسـنلد ظدمت

 ر    تنلدق  نلدعارلتن ااساي   ت  شتنلدعم 

 وزل انلدق  نلدعارلتن لسـنلد زل ا

ىدنلا ل انلدعارتند  ا تنلدق  نلدعارلتن ادم    تنذلتنتقعنهذهنلد ظدمتن لد صقنلدعا ندل ظدمت
ن.اةا اتنورياطق

سداستنلد زل انىدنرجالنننلد ظدمتن اال ل ن لدنتيمدذت لصنهذهن
   ا تنلدق  نلدعارلت

 طبقاندبةااتنوصقنلد ظدمتن لدمشا لتنلألساسدت

 ولت اذنلدق ل لتنلا ل  تلدمعادتنلدق  ان لدنلدقدا انولدل  ده لدمشا لتنلدميدت

 ربال انن ندنرزلودتنلدعم نر انانتق ن عنسيلدعنىدنوظا قنلد   تنلا سي لتنلد ب ا

 - لدي ع

 رياسبندي عنلدعم نرؤه ن  لسدن ال لدمؤه 

 - لدلق   

 81/6/6181 تا  خن  ل تنلإل عي

 61/3/6181 تا  خنلنلشاءنلدلق  

 نننننننن  نلأللنننننننن ا نلدمةلنننننننن  دعن
 دل ظدمت

 وله 

  داننننناتنلات نننننالنولدلقننننن  

  ادجشات

ا ل انم    تنلدليادـنولدعرانتنلدعارتن نتق  نلدةلباتنل  دا
لاساي   تنخعلن—سم ههن– ااساي   تنلا عنىدال  ن مان   ن

 نثعث ين  رانرعنتا  خنلديد 

و ماننننعنلاطننننععن لنننندنلدبداننننناتنولدمسننننلي لتنلدمةل  ننننتن ل هننننتن لدمسلي لتنلدمةل  ت
شنسد نىشمدنرلم عنرعنشنر ةمدننن6لا عناتن مق نلدم    تنن

 خلقننقا تنلاطباءن–سم هتنن–كار ن
 

ن18861812122/ننرحم لن111نننننل ياسن لدنلهم نن:نسئ لنلات الر
نر كزنرعل راتن ادم    تننن:لا ل ا
نلخ ا دنلولنرعل رات:نلد ظدمت

134614411:نتلدم ينلا ل ان



 

 وظدمتنر   ن ا نر كزنلدل   بنلدمشيدلدبداناتنلدمةل  تنرعنلدجشتندع عين عن

 لدمشيدنر كزنلدل   بر   ن ا ن أسـنلد ظدمت

 ر    تنلدق  نلدعارلتن ااساي   ت  شتنلدعم 

 وزل انلدق  نلدعارلتن لسـنلد زل ا

امتنوظا قنر كزنلدل   بنلدمشيدن ادم    تنذلتنتقعنهذهنلد ظدمتن لدن لد صقنلدعا ندل ظدمت
ن.لدمسل  نلاول

و  لصنلاف نلد ظدمتن  اعنلد ة نولدب لرجنلد اصتن لييمدذنخةتن
 .مدذهارجالنل مالنلدم لكزنولال ل ن لدنتيلدم    تنىدن

 طبقاندبةااتنوصقنلد ظدمتن لدمشا لتنلألساسدت

 ولت اذنلدق ل لتنلا ل  تلدمعادتنلدق  ان لدنلدقدا انولدل  ده لدمشا لتنلدميدت

 ربال اننرزلودتنلدعم نر انانتق ن عنسيلدعنىدنوظا قنلد   تنلا ندن سي لتنلد ب ا

 - لدي ع

 رياسبندي عنلدعم نرؤه ن  لسدن ال  لدمؤه

 - لدلق   

 81/6/6181 تا  خن  ل تنلإل عي

 61/3/6181 تا  خنلنلشاءنلدلق  

 نننننننن  نلأللنننننننن ا نلدمةلنننننننن  دعن
 دل ظدمت

 وله 

  داننننناتنلات نننننالنولدلقننننن  

  ادجشات

م    تنلدليادـنولا ل اندعرانتنلدعارتن نتق  نلدةلباتنل  دا
لاساي   تنخعلن—سم ههن– ن مان   ن ااساي   تنلا عنىدال ن

 نثعث ين  رانرعنتا  خنلديد 

و ماننننعنلاطننننععن لنننندنلدبداننننناتنولدمسننننلي لتنلدمةل  ننننتن ل هننننتن لدمسلي لتنلدمةل  ت
شنسد نىشمدنرلم عنرعنشنر ةمدننن6لا عناتن مق نلدم    تنن

 خلقننقا تنلاطباءن–سم هتنن–كار ن
 

ن18861812122/ننرحم لن111ننننن ل ياسن لدنلهمنن:نرسئ لنلات ال
نر كزنرعل راتن ادم    تننن:لا ل ا
نلخ ا دنلولنرعل رات:نلد ظدمت

  :نلدب   نلادال وندنلدحا ردن

134614411:نتلدم ينلا ل ان



 

 وظدمتنر   ن ا نلا ل انلدعارتنددئ ينلدمياطقلدبداناتنلدمةل  تنرعنلدجشتندع عين عن

 ددئ ينلدمياطق ل انلدعارتنر   ن ا نلا أسـنلد ظدمت

 ر    تنلدق  نلدعارلتن ااساي   ت  شتنلدعم 

 وزل انلدق  نلدعارلتن لسـنلد زل ا

ن لدنامتنوظا قنلا ل انلدعارتنددئ ينلدمياطقتقعنهذهنلد ظدمتن لد صقنلدعا ندل ظدمت
لاف نلد ظدمتن االل لكنرعنر   نلدم    تنىدن سـنلدسداستنلدعارتنت لصن

اطقنىدنلطا نلدسداستنلدعارتندل زل انوت ةد نلدمد و اتن لدنلدمسل  ندلمي
لدمحلدنولال لحنخةتنلدل   بندليمدتنرشا لتنلدعارلدعنوتقددـنل ل شـنىدن

 رجالنلدعم 

 طبقاندبةااتنوصقنلد ظدمتن لدمشا لتنلألساسدت

 دمعادتولت اذنلدق ل لتنلا ل  تلنلدق  ان لدنلدقدا انولدل  ده لدمشا لتنلدميدت

 ربال اننرزلودتنلدعم نر انانتق ن عنسيلدعنىدنوظا قنلد   تنلا ندن سي لتنلد ب ا

 - لدي ع

 رياسبندي عنلدعم نرؤه ن  لسدن ال لدمؤه 

 - لدلق   

 81/6/6181 تا  خن  ل تنلإل عي

 61/3/6181 تا  خنلنلشاءنلدلق  

 ننننننننننن  نلأللننننننننننن ا نلدمةلننننننننننن  دعن
 دل ظدمت

 وله 

م    تنلدليادـنولا ل ان ااساي   تندعرانتنلدعارتن نتق  نلدةلباتنل  دا  ادجشات  النولدلق   داناتنلات
لاساي   تنخعلنثعث ين  رانرعنتا  خن—سم ههن–لا عنىدال  ن مان   ن

 نلديد 

و ماعنلاطععن لدنلدبدانناتنولدمسنلي لتنلدمةل  نتن ل هنتنلا عنناتن لدمسلي لتنلدمةل  ت
ن–شنسنننند نىشمنننندنرلمنننن عنرننننعنشنر ننننةمدنكارنننن نن6  ننننتنن مقنننن نلدم  

 خلقننقا تنلاطباءن–سم هتن
 

ن18861812122/ننرحم لن111نننننل ياسن لدنلهم نن:نرسئ لنلات ال
نر كزنرعل راتن ادم    تننن:لا ل ا
نلخ ا دنلولنرعل رات:نلد ظدمت

134614411:نتلدم ينلا ل ان



 

 

ن ةااتنوصقنوظدمت

ننر   ن ا نلا ل انلدعارتندبح ثنلدعمادتننننن:نننننأسـنلد ظدمتننننن
نر   ن ا ن:نلد   تننند ظا قنلا ل انلدعلدانن:نلدمجم  تنلدي  دتن

ن:لد صقنلدعا ن

 تقعنهذهنلد ظدمتن لدن أسنل ل انلدعارتندبح ثنلدعمادتن ادم    تن. 

 سنناتن اإللنن ل نولدل  دننهنلدعننا نوواننعنخةنن نلدبحنن ثنولد  ل:نت ننلصنهننذهنلد ظدمننتنن
 .لدعملدتنىينرجالنت ةد نلدق ينلدعارلتن لينرسل ينلإلالدمين

 

 نلد ل باتنولدمسئ ددات: 

 عم نلاف نلد ظدمتنتحتنلدل  دهنلدعا نرعنر   نلدم    تن . 

 د  نلاف نلد ظدمتنأل لىانن لمدانوىيدان اران لدنلدعارلدعن اد ه انأونلد ه لتنآدلين 
ونقننن نلد بننن اننوتيمدذلاهننن ل نلدمقننن  ان  نننلصن شنننان ق ننن نلدلمكننن نرنننعنسنننعرتنلدعمننن ن

 . ادق لندعنولدل ل حنولا  لءلتنلد ا  انىينهذلنلددمين

 

ن. ؤ  نلاف نلد ظدمتنلأل مالنآاتدتنن

 نتيادـنلدعم ن لخ نلدقسـن مان ام نهسعنل ل هن. 

 ننلألل ل نولدل  دهنلدعلمينولدمييندلم ؤسدعنىدنأ لءنلأل مالنآاتدت:- 

 .ساتنلدملعلقتن لق   نلدع ضنرعنا انلدعم نأ  لءنلدبح ثنولد  ل .أن



 .ل  لءنلدبح ثنولد  لساتنلدملعلقتن لق   نلدةلبنرعنا انلدعم ن .بن

 ل  لءنلدبح ثنولد  لساتنلدملعلقتن س قنلدعمادتنرسلقبعنرعنر للقنلدمشعن .جن

 .ل  لءنلدبح ثنولد  لساتنلدملعلقتنلدامدلتن ل ىد نى  نلدعم ندلمسجلدعن . ن

ند  لساتنلدملعلقتنلد اصتن قداسنهجـنلدعمادتنننننننأ  لءنلدبح ثنول.نو
ن.لدزل  ان لينلدمسل ينلإلالدمينولدلق  ن ادحل لنلد اصتن عع شاننننن

نأ  لءنلدبح ثنولد  لساتنلد اصتن ااه انلدلد د نلإلااىي.ننز
ن.رعل راتنلاسل  ل نولدل   بنولدل  دتنلدمشييننننن

ن.تن لينلدمسل يننلإلالدمينواعنت   ند ةتنلدق ينلدعارلن.ينننننن
 لإلل ل ن  نت   بنلدعارلدعن اا ل انوتيمدتنا  لتشـنوخب لتشـن. 

 ران سي نرعنأ مالنأخ  نرماثلتن. 

ن:رةادبنلدلمهد ن

 : جبنأين ل لى نىدنلاف نلد ظدمتن ااااىتنلددنراتح  هنا لندعنلدل ظقن

 رؤه ن  لسين ال 

 لد   تنلا نينرزلودتنلدعم نر اناتق ن عنسيلدعنىينوظا ق 

 خب ان ملدتنىينرجالنلد ظدمتن 

 ل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنىينرجالنلا ل ا 

 ق  ان لينلدقدا انولدل  دهنلد. 

ن
ن
ن

 

ن
ن



 

 

ن ةااتنوصقنوظدمت

نر   ن ا نلإل ل انلدعارتند  ا تنلدق  نلدعارلتنن:نلد ظدمتننلسـ

نوظا قنلإل ل انلدعلدا:ندتنلدمجم  تننلدي  نننننننننننننر   ن ا ن:نتننننننننننلد   
ن

 :لد صقنلدعا ندل ظدمتن

 ن.نتقعنهذهنلد ظدمتنىينلإل ل انلدعارتند  ا تنلدق  نلدعارلتن ادم    تنذلتناةا اتنورياطقن
 متن اإلل ل ن لدنتيمدذنسداستنلد زل انىينرجالن  ا تنلدق  نلدعارلتندو  لصنلاف نلد ظن. 

نن-:لد ل باتنولدمسئ دداتن

 ن. عم نلاف نلد ظدمتنتحتنلدل  دهنلدعا نندم   نلدم    تن
 و د  نلاف نلد ظدمتنإل لىان اران لدنلدعارلدعن اإل ل انلدعارتن ق  نلدلمك نرعنسعرتنلدعمن ن

 .وتيمدذنلدق لندعنولدل ل حنولإل  لءلتنلدمق  ان

 لدم سنن رتنتح  نن نخةنن نلدعمنن ن لخنن نلإل ل انوإصنن ل نلدقنن ل لتنلدلننينتامنن نتحقدننقنلألهنن ل ن
 .ورلا عتنتيمدذنهذهنلدق ل لتن

 نتيسدقنلدعم ن دعنلإل ل لتنلدلا عتندهن. 

 خةنن ن(نولدممننا دءنن–لدنن و  نن–ولدلدلنندنن–لديشننا  ن)لالنن لحنخةننتنلدلملنندانلدعمنناددنلدسنني  تن
 لندنرسنل  ن(ن جنزانرنؤهلدعنن–نسناءنن–إهن لثن)نلدلملدانلدملعلقتن لد د نلدمئناتنلد اصنتن

ن.سداستنلدعارتندل زل انىينهذلنلددمينلدمحاىاتنىينإطا نلد
 ن. د  ن لدنرلا عتنتيمدذنخة نلدلملدانلدعماددن لدنرسل  نلدمحاىاتنرالبداًنورد لنداًن
 لال لحنلد  لساتنولدبح ثنلدملعلقتن لملدانلدعمن ن لندنرسنل  نلدمحاىانتنولالن لحنلدل صنداتن

 .نونتة   ن دد نإ  لءلتنلدعم نلدلدنتلعلقن يلا جنهذهنلد  لساتنىدمان  لصن لة   نلدلد  عنأ



 دننن  ن لننندنرلا عنننتنتيمدنننذنلألهانننا نلد نننا  انىنننينر ادمننناتنأهانننا نانننان ينلدعمننن نوتح ننند ن 
لد  لراتنلدمق  هن م  بنلألهاا نلدقضا دتنو  لستنأسنبابنلدبن لءان االنل لكنرنعنإ ل انتملندان

 .ن ن دد نلإل  لءلتنلدعم ن ادم    تن،نولال لحنلدلع  عتنلدلد  عدتنىينهذلنلد   نأونتع  

 لال لحنخة نلدلملدان لدنل كاتنلدعمادتنلدم   تن اد ا جنلد لاعتنىين ل  انلدمحاىانتنوذدنان
 ادليسننندقنرنننعنإ ل انلاسنننل  ل نلد نننا  دن ادم    نننتنووهننن لتن  ا نننتنلدقننن  نلدعارلنننتن ادميننناطقن

 .نولإل ل انلدعارتندللملدانلدعماددن اد زل ان

 ولدي ولتنرعنرسئ لنلدلملدان ادميناطقنولدمااتنبن  نمتن و  نتننلدل  دتننح ن ق نلا لما ات
 .نوكذدانرعنأصحابنلأل مالندلل  دتن ليمدذنأهاا ناان ينلدعم ن

 لدمحاىانتننرلا عتنأ مالنلدلجاينلدم ل هن ادم  نىينرياز اتنلدعم نلدجما دتن لدنرسل  نن
ضنلدمدنن و اتن ننعنو لنندنلألخننصنىننينهادننتنلألزرنناتنلاال ننا  تنلدلنندنتننؤ  نإدنندنت اننقن عنن

 .لدعم ن ز دانوذدان ادليسدقنرعنلإل ل انلدعارتن اد زل ان

 إ  لءنلد أينىدمان لعلقن ااتمااداتنلدجما دتنلدلدنتالقنلإل ل ان   لسلشانرعناب نلد زل ان. 

 لدل  دهننح نلت اذنلإل  لءلتنلدعزرتندلح  انلد ساطتنىنينهادنتنهن وثنلدمياز ناتنلدجما دنتن
 ملداتنلد ساطتن دعنط ىدنلديزلعناءنلدذ عن ل ى نىدشـنلدد وطنلدعزرتنإل  لءن رعنلال لحنلد سة

 لدل  دهننح نلت اذنلإل  لءلتنلدعزرتندلح  انإ  لءلتنلدنلحاـنىنينهادنهنهن وثن ن  نلتمناقن
 .ط ىدنلديزلعن لدنرقل هاتنلد سد ن

 تن ادميدنتتنورلا عنتنإ  لءنلد أ نىينلدمياز اتنلدملعلقتن م لمنا ننانـنلدلن ل حنلألساسندتنلد اصن
 .نأ مالنلدمياطقنىينهذلنلددمين

 لإلل ل ن لدنإ ل ان  لساتنلأل   نورلا عتنرجم  نتنلدعمن نىندنلأل حناثنلدمد لندنتنلدلندنتقن  ن
 .نن شانلإل ل اندبحثنرسل  اتنلأل   نوتااددقنلدمعددتن

 محلدنولال لحنلال ل ن لدنتيمدذنسداستنلد زل انىينرجالنلد  راتنلدعماددتن لدنلدمسل  نلد
 .نإ  لءنلد  لساتنولدبح ثنلد اصتن  سا  نلد  ا تنلا لما دتنولد  اادتندلعمالن

 لال ل ن لدنرلا عتنلدل   نىينه دلتنأر للنلدجزلءلتن لدنلدعمالن ادليسدقنرعنلدقةا اتن
 .نولدمياطقن



 سنلإل ل انلال ل ن لدنتيادـن ملداتنلانل ا اتنلد اصتن ادلدادعتنلديقا دتنوأ ضاءنرجلن
 .لدميل بدعنوىقاًندلق لندعنولدق ل لتنلد ا  انىينهذلنلددمين

 لالنن لحنخةننتنلدلملنندانلدمنناددنولدحسننا دن لنندنلدليادمنناتنلديقا دننتنلد لاعننتنىننين ل نن انلدمحاىاننتن
 لا عتنتيمدذنران   نرعنرعهااتنو  لستنتقا   نلدجشازنلدم كز ندلمحاسباتنىينهذلنلددمينور

 لد  لساتنلدملعلقتن مسنل  اتنلأل ن  نول تباطشنان لاناددقنلدمعددنتن لندنلال لحنخةتنلدبح ثنون
رسننل  نلدمحاىاننتن،نوكننذدانلدبحنن ثنلدلنندنتحقننقنلاهلمنناان ننادل لزينلد ل ننبن نندعنلتجاهنناتن

 .نه كتنلأل   ن لدنرسل  نلدمحاىاتن

 هاناتنر ل عتنلديلا جنلا ماددنتنألندنةتنورجشن  لتنلدعنارلدعن ناإل ل انول لما هنانوإ ن لءنلدمع
 .نلدلدنتعاوين لدنتة   نوتحسدعنلدعم ن

 لالل لكنىينأ مالنلدلجاينلدلدنتقلضدنطبدعتن ملهنوهاـنري بهنلالل لكنىدشان. 

 نرلا عتنلدلة  لتنولاتجاهاتنلدح  ثتنىينرجالن م نلإل ل ان ش  نتحقدقنلاسلما انريشان. 

 دلملندان االنل لكنرنعنإ ل انلدلياندـنلال لحنخةتنلدل   بندلعارلدعن اإل ل انلدلا عنتندنهنورااتنبنل

 .نولإل ل ان ادم    تن

 ران سي نرعنأ مالنأخ  نرماثلتن. 



نرةادبنلدلمهد ننن

ننن-: جبنأينتل لى نىينلاف نلد ظدمتن اإلااىتنإددنرانتح  انا لندعنلدل ظقن

 ن.رؤه ن  لسدن اددن

 رزلودتنلدعم نر انانتق ن عنسيلدعنىينوظا قنلد   تنلأل ندن. 

 ملدتنىينرجالنلد ظدمتنخب ان . 

 ن.نلدعم نىينلدمجم  تنلدمياسبتنىينوظا قنلد   تنلأل ندنر انانتق ن عنسيلدعن

 ن.نل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنىينرجالنلإل ل ان

 لدق  ان لدنلدقدا انولدل  دتن. 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن



ن

 

ن ةااتنوصقنوظدمتنن
 

 ي  دتند ظا قنلإل ل انلدعلدار    ا نر كزنلدل   بنلدمشيدننلدمجم  تنلد:نلسـنلد ظدمتن

ننر   ن ا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اـن ةااتنلد صق:نلد   تن
ن:نلد صقنلدعا ندل ظدمتن

نيدن ادم    تنذلتنلدمسل  نلاولنتقعنهذهنلد ظدمتن لدنامتنوظا قنر كزنلدل   بنلدمش -

ةتنلدم    تنىدنرجالنو  لصنلاف نلد ظدمتن  اعنلد ة نولدب لرجنلد اصتن ليمدذنخ -

 .أ مالنلدم لكزنولإلل ل ن لدنتيمدذهان

نن-:لد ل باتنولدمسئ دداتن
ن. عم نلاف نلد ظدمتنتحتنلدل  دهنلدعا ندم   نلدم    تن -

و د  نلاف نلد ظدمتنإل لىان اراًن لدنلدعارلدعن ادم لكزن ع نلدلمك نرعنسعرتنلدعم ن -

ن. هننوتيمدذنلدق لندعنولدل ل حنولإل  لءلتنلدمق ن

 . ق  ن ليادـنلدعم ن لخ نلدم كزن مان ام نهسعنأ ل ه -

 ضعنخةتنلدل   بنلدمشيدن االل لكنرنعنلدجشناتنلدمعيدنتن منان لمنقنرنعنسداسنتنلدن زل ان -

ولداننن و نلدبدئدنننتنولإلرااندننناتنلدل   بدنننتنلدملاهنننتندلم كنننزنوكنننذدانوانننعنكننن نرنننعنخةنننتن

عن نادم كزنولإللن ل ن لندنلدمسنئ ددلدل  دتنلدمشيدتنوخةتنلد دانهنلد و  تن االل لكنرعن

 لدليمدذن



 (ن.أه ل نلدل   بنلدق  بتنولدبعد انلدم  ن)نتح   نلاسل لتدجداتنلدل   بدتن -

 ق  ن لن ىد نهدئناتنلدلن   سنولدلن   بنلدعزرنتندليمدنذنخةنتنلدم كنزنولدعمن ن لندنإ ن ل ن -

 .صقنثاينرعنلدا ل  نذلتنلداماءلتنلدعاددتن

 .كزن مان حققنلدليسدقن دعنوه لتهنن ح  نخة نلدعم ن لخ نلدم ن -

  نن  نلدقنن ل لتنلدلنندنتامنن نتحقدننقنلألهنن ل نلدم سنن رتنورلا عننتنلد صنن لنإددشننانوتننذدد ن -

 وذدان اإلل ل ن لدنلأل مالنلآلتدتن،نواب نلد اا تن لدنتيمدذنلدق ل لتن،نلد ع  اتن

ا  انىندنهنذلنتيمدذنخةتنلدل   بنلدمشيدنول  ل نلدب لرجنلدم للمتنطبقاًندللعلدماتنلد ن -

 نلددمي

لخلبا لتناب لنلدملن   دعندلن و لتنطبقناًن)نإ  لءنلاخلبا لتنلد اصتن ادل   بنلدمشيدن -

ن–لخلبننننا لتنادنننناسنرسننننل  نلدمشننننا انن–دلمسننننل  نلدننننذ نتحنننن  هنلد ةننننتندانننن ن و ان

 (ن.لخلبا لتننشا تنلدل   بن

 .لدم كزننإ  ل نلأل حاثنولد  لساتنلدلدن قلضدنلألر نإ  لؤهانىدن ل  انلخل ا  -

 .لال لحنإ خالنرشعن    اندلل   بن لدشانأونلال لحنتع   نلدب لرجنلدمعم لن شان -

 .لالل لكنرعنلد ه لتنلدم ل تن ادم    تنىدنل  ل نرد وعنخةتنلدل   بن -

وإ نن ل نلدم لزننناتنولالننل لكنرننعنلدجشنناتن،نلدقدننا ن اإل مننالنلدماددننتنولا ل  ننتندلم كننزن -

لءنلدمياا ننناتنولدمما سننناتنولدمزل ننن لتنلدعزرنننتندلننن ىد نلدم ل نننتن ادم    نننتنىننندنإ ننن ن



لدمنن ل نلد ننا نورلةلبنناتنلدلنن   بنولدل نن  نىنندنلدمدنن  اتنور لمنناتنلدلنن   بنوىقنناًن

 ..دلق ل  نلدماددتنولا ل  تن

 .إ  ل نلدبداناتنلإله ا دتنولدلقا   نلدم للمتن عننداطنلدم كزنطبقاًندللعلدماتن -

ندننننةتنورجشنننن  لتنوهنننن لتنلدم كننننزنول لما هننننانوإ نننن لءنر ل عننننتنلديلننننا جنلإل ماددننننتنأل -

لدمعهااتنلدلدنتعاوين لدنتة   نوتحسدعنلدعم نوكذدانل لمنا نلددنشا لتنلد اصنتن

 . اديا حدعنرعنلدمل   دعن

 دل كنىدنلدلجاينلدلدنتقلضدنلالل لكنىدشان حاـنري نبهنوتمثدن نلدم كنزنىندنلدلجناين -

 .لد ا  دتن

   بنلدمشيدن ش  نلاسلما انريشاندح  ثتنىدنرجالنلدل  لا عنلدلة  لتنولاتجاهاتنل -

 . ؤ  نران سي ندهنرعنأ مالنأخ  نرماثلتنىدننةاقنول باتنورسئ دداتنلد ظدمتن -

نن-:للل لطاتنل  نلد ظدمتن
ن.رؤه ن  لسدن النرياسبندي عنلدعم ن -
 ..ناضاءنر ان ديدتنا  هانسيلدعن لدنلاا نىدنإه  نوظا قنلد   تنلأل ندنربال ان -

 .وا حلهنلدليمدذ ت8118دسيتنن4ل لدازنلدب لرجنلدل   بدتنلدمق  هنطبقاًندلقان ين اـن -

 .لدق  ان لدنلدقدا انولدل  دهنولت اذنلدق ل لتنلإل ل  تنلدمعادتن -

 .لادما ن ادل تنلانجلدز تن -

 .لدق  ان لدنلدلعار نرعنلدحاسبنلاددن -

 

ن



 

  

 

 بطاقة وصف الوظيفة

 

    دير عام اإلدارة العامة لشئون المناطقم   -: اسم الوظيفة

                                         المجموعة النوعية لوظائف اإلدارة العليا

 مدير عام   -: الدرجة

-ن:لد صقنلدعا ندل ظدمت

 تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف االدارة العامة لشئون المناطق. 

 ير المديرية في رسم السياسة ويختص شاغل الوظيفة باالشتراك مع مد

العامة للمناطق في اطار السياسة العامة للوزارة وتخطيط المشروعات على 

المستوى المحلي واقتراح خطه التدريب لتنمية مهارات العاملين وتقييم 

 .ادائهم في مجال العمل

-ن:لد ل باتنولدمسئ دداتن

 ذات المناطق يعمل شغل الوظيفة تحت التوجيه العام من مدير المديرية. 

  ويشرف شاغل الوظيفة اشرافا عاما على العاملين باالدارة بقصد التأكد من

 .سالمة العمل وتنفيذ القوانين واللوائح واالجراءات المقررة

 االدارة بما يكفل حسن ادائه لتنظيم العمل داخ. 

  تحديد الخطط والبرامج الالزمة الداء االعمال باالدارة واصدار القرارات

تكفل تحقيق االهداف المرسومة وضبط الرقابة على تنفيذ هذه  التى

 .القرارات



  اصدار التوجيهات نحو متابعة خطط ومشروعات انجازات المناطق في

مختلف انشطتها واصدر التعليمات نحو اعداد التقارير الخاصة بذلك 

 .وموافاه الجهات المعنية بها

 فل تنظيم العالقة بين ديوان اصدر التعليمات نحو اتخاذ االجراءات التى تك

عام المديرية والمناطق بما يحقق انتظام تبادل المعلومات واالبالغ بكافة 

 .التعليمات واالرشادات

 التوجيهات نحو دراسة الصعوبات واقتراح النظم التى تكفل تذليل  رإصدا

 .هذه الصعوبات باالشتراك مع المناطق واالدارات المختصة

  اعداد وتجهيز البيانات الالزمة لعقد اجتماعات السيد اصدار التعلميات نحو

 .مدير المديرية بالسادة مديرى المناطق/ 

  مراجعة نتائج مجهودات وحدات المناطق واعتمادها وابداء المالحظات

 .التى تكفل تحسين وتطوير العمل

  االشتراك فى اعمال اللجان التى تقضى االشتراك فيها بحكم منصبه وتمثيل

 .في بعض اللجان الخارجية المديرية

 متابعة التطورات واالتجاهات الحديثة في مجال عمله لالستفادة منها. 

  البت في كافة االختصاصات الموكولة للمدير العام او المنوطة له واصدار

 القرارات الالزمه في هذا الشأن 

 ما سيند له من اعمال أخرى مماثلة. 

 -:للل لطاتنل  نلد ظدمت

 في شاغل الوظيفية باالضافة الى  ما تحدده قوانين التوظف يجب ان يتوافر. 

 دراسي عالي مناسب لنوع العمل لمؤه. 



  قضاء مدة بينية قدرها سنتان على األقل من وظيفة من الدرجة االدنى

 مباشرة 

 اجتياز البرامج التدريبية المقررة طبقا للقانون. 

 ارية الفعالالقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات االد. 


