
 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

أكتوبر  6يد بمدينة رئيس اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجد :أسم الوظيفة 

 من الدرجة العالية

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 على قمة اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجديد بالجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً ية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القياد المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

 يفة على أن يستوفى شروط شغل الوظ. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 عال مناسب : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / سيد الدكتور محاسب تقدم الطلبات باسم ال بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –لبينية والكلية ا

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –ير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقار

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

بجهاز القرى الجديد رئيس اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني  :أسم الوظيفة 

 السياحية من الدرجة العالية

 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 على قمة اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجديد بالجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :رها وتشمل الشروط الواجب تواف

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً ائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظ المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

 ط شغل الوظيفة على أن يستوفى شرو. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 عال مناسب : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / ات باسم السيد الدكتور محاسب تقدم الطلب بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –جدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن و

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . مؤيدة لذلكبالمستندات ال

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371سنة ل( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

بمدينة السادات  العمراني الجديدرئيس اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع  :أسم الوظيفة 

 من الدرجة العالية

 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 على قمة اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجديد بالجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :وافرها وتشمل الشروط الواجب ت

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً لوظائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل ا المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  شروط شغل الوظيفة على أن يستوفى. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 عال مناسب : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / طلبات باسم السيد الدكتور محاسب تقدم ال بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –ية المؤهالت الدراس) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –ن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إ

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . المؤيدة لذلك بالمستندات

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

بمدينة العاصمة مع العمراني الجديد رئيس اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجت :أسم الوظيفة 

 من الدرجة العاليةاإلدارية الجديدة 

 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 هازعلى قمة اإلدارة المركزية لتنمية وإدارة المجتمع العمراني الجديد بالج :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً ريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجتياز البرامج التد المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . ام ع

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 عال مناسب : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / تقدم الطلبات باسم السيد الدكتور محاسب  قدم بالجهات بيانات اإلتصال والت

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) نا بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضم  المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بها مدعما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)صالح االدارى رقم بقرار وزيرة التخطيط واال



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدينة العبور من الدرجة العالية مساعد رئيس جهاز تنمية :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لرئيس الجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .لكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة ا المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   ةسنوات الخبر

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 ارات المقررةاجتياز االختب االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لهيئة للشئون المالية نائب رئيس ا/ تقدم الطلبات باسم السيد الدكتور محاسب  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –ية والقيادية السابق شغلها الوظائف اإلشراف–البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   – التشجيعية

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 



 لإلعالن عن الوظيفةالبيانات المطلوبة من الهيئة 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 سالم  –بورسعيد الجديدة بمدينة لشئون المشروعات رئيس اإلدارة المركزية  :أسم الوظيفة 

 ةمن الدرجة العالي

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بالجهازلشئون المشروعات على قمة اإلدارة المركزية  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .ة بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبي المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها أو القطااع العاام  بالنسبة للعاملين بالحكومة  سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى /ذكر  :النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / تقدم الطلبات باسم السيد الدكتور محاسب  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: اإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى و

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –لها الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغ–البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

ات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو خطابات الشكر وشهاد  –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

  القومىصورة بطاقة الرقم 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :م الوزارة أس

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

القاهرة الجديدة من الدرجة بمدينة لشئون المشروعات رئيس اإلدارة المركزية  :أسم الوظيفة 

 العالية

 التخصص ويشمل 

  :الية الشئون الم 

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بالجهازلشئون المشروعات على قمة اإلدارة المركزية  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى  سانةياة قادرها قضااء مادة بينبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 سةفى الهندعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / تقدم الطلبات باسم السيد الدكتور محاسب  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –الدراسية  المؤهالت) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –ليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلق

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . مستندات المؤيدة لذلكبال

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)رقم بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 سالم  –بورسعيد الجديدة بمدينة ذ لشئون التنفيرئيس اإلدارة المركزية  :أسم الوظيفة 

 من الدرجة العالية 

 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بالجهازلشئون التنفيذ على قمة اإلدارة المركزية  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  رات االساسيةالمها

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة ختباراتاال

 انثى/ ذكر  :النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية / الدكتور محاسب تقدم الطلبات باسم السيد  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –ية والكلية البين

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –لكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير ا

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

 6×4صور شخصية حديثة مقاس  6دد ع . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن الوظيفة 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 ةلشئون المستثمرين  من الدرجة العاليرئيس اإلدارة المركزية  :أسم الوظيفة 

 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

لشئون المستثمرين بقطاع الشئون العقارية والتجارية على قمة اإلدارة المركزية  :الوصف العام للوظيفة 

 بالهيئة

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .معرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل ال المهارات االساسية

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى  سانةقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   ت الخبرةسنوا

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 71اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 . عام 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 االختبارات المقررة اجتياز االختبارات

 انثى/ ذكر  :النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

نائب رئيس الهيئة للشئون المالية  /تقدم الطلبات باسم السيد الدكتور محاسب  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

ميدان الحرية إمتداد محور  7: واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 .الشيخ زايد  0يوليو مدخل  06

الخبرة  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات  –ظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها الو–البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

ات العالو –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4حديثة مقاس صور شخصية  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماوذا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 0371لسنة ( 29)بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 

 



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة وبة من الهيئة لإلعالن عنالبيانات المطل

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام شئون المرافق بمدينة العاشر من رمضان :أسم الوظيفة 

 خصص ويشمل الت

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لإلدارة المركزية لشئون التنفيذ بالجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .ى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحد األساسيةالمهارات 

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقا اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى األقال  سانتينقضاء مدة بينياة قادرها عاملين بالحكومة أو القطاع العام بالنسبة لل  سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  76بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مدك كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 رةاجتياز االختبارات المقر االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطاااع  رئاايس الهيئااةنائااب / باساام الساايد الاادكتور محاسااب شااغل الوظيفااة تقاادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شااارع الحريااة  7: لشاائون الماليااة واإلداريااة وتساالم باليااد بمقاار الهيئااة  بااالعنوان التااالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  06تقاطع محور 

 الخبرة البينية –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى 

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ   –العالوات التشجيعية  –فاية وجدت ـ تقارير الك

اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى 

 (  المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

 6×4صور شخصية حديثة مقاس  6 عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

وفقاً للنموذا الوارد بقرار وزيرة  CDالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0371لسنة ( 29)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة بيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عنال

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 السياحيةمدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز القرى  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 اإلدارة العامة لتنفيذ المشروعات بالجهازوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .لغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى ال األساسيةالمهارات 

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقا اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى األقال  سانتينقضاء مدة بينياة قادرها ين بالحكومة أو القطاع العام بالنسبة للعامل  سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  76بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مدك كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطاااع  الهيئااة نائااب رئاايس/ باساام الساايد الاادكتور محاسااب شااغل الوظيفااة تقاادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شااارع الحريااة  7: لشاائون الماليااة واإلداريااة وتساالم باليااد بمقاار الهيئااة  بااالعنوان التااالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  06تقاطع محور 

الخبرة البينية  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –كلية وال

الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى 

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ   –العالوات التشجيعية  – وجدت ـ تقارير الكفاية

اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى 

 (  المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4ور شخصية حديثة مقاس ص 6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

وفقاً للنموذا الوارد بقرار وزيرة  CDالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0371لسنة ( 29)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة ات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عنالبيان

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 بمدينة العاصمة اإلدارية مدير عام النظافة والتجميل وتنسيق المواقع  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 اإلدارة العامة للنظافة والتجميل وتنسيق المواقع  بالجهازوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  األساسيةالمهارات 

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .ون للقانطبقا اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

علاى األقال  سانتينقضاء مدة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  76بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مدك كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة باراتاالخت

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطاااع  نائااب رئاايس الهيئااة/ يد الاادكتور محاسااب باساام السااشااغل الوظيفااة تقاادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شااارع الحريااة  7: لشاائون الماليااة واإلداريااة وتساالم باليااد بمقاار الهيئااة  بااالعنوان التااالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  06تقاطع محور 

الخبرة البينية  –لدراسية المؤهالت ا) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   المستندات المطلوبة

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى 

مية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقلي

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ   –العالوات التشجيعية  –وجدت ـ تقارير الكفاية 

اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى 

 (  المتقدم إضافتها 

  بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما

 . تندات المؤيدة لذلكبالمس

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

وفقاً للنموذا الوارد بقرار وزيرة  CDالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0371لسنة ( 29)م التخطيط واالصالح االدارى رق

 



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة البيانات المطلوبة من الهيئة لإلعالن عن

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

  بمدينة سوهاا الجديدةة وإدارة المجتمع العمرانى الجديد مدير عام تنمي :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بالجهاز لتنمية وإدارة المجتمع العمرانى الجديداإلدارة العامة وظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الواجب توافرها وتشمل  الشروط

 .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل  األساسيةالمهارات 

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقا مة لشغل الوظائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الالز المهارات الفنية

علاى األقال  سانتينقضاء مدة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  76بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مدك كلية قدرها . 

  أن يستوفى شروط شغل الوظيفة على. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 03/77/0303 تاريخ بداية اإلعالن 

 02/70/0303 تاريخ إنتهاء التقدم

 7 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطاااع  نائااب رئاايس الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاسااب شااغل الوظيفااة تقاادم طلبااات  ات بيانات اإلتصال والتقدم بالجه

شااارع الحريااة  7: لشاائون الماليااة واإلداريااة وتساالم باليااد بمقاار الهيئااة  بااالعنوان التااالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  06تقاطع محور 

الخبرة البينية  –المؤهالت الدراسية ) للمتقدم معتمدا ومتضمنا بيان بالحالة الوظيفية   المستندات المطلوبة

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى 

بقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسا

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ   –العالوات التشجيعية  –وجدت ـ تقارير الكفاية 

اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى 

 (  المتقدم إضافتها 

  فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

ر وزيرة وفقاً للنموذا الوارد بقرا CDالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0371لسنة ( 29)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 


