
 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 

  التنفيذ بمدينة العبورمدير عام شئون  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 وظائف االداره العامة لشئون التنفيذ بجهاز المدينةعلى قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .ات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى اللغ 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 -

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها ملين بالحكومة أو القطاع العام بالنسبة للعا  سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها

  .عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  دم بالجهات بيانات اإلتصال والتق

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

 –المؤهالت الدراسية ) لوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا بيان بالحالة ا  المستندات المطلوبة

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

اسات األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدر

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم 

 (  إضافتها 

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

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

ارد وفقاا للنماوذا الاو  cdمرفق به  التى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

  الفيوم الجديدةمدير عام شئون التنفيذ بمدينة  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 دينةوظائف االداره العامة لشئون التنفيذ بجهاز المعلى 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

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

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.ليهمتضمنة المده البينية المشار إليها بعا)سنة  16قدرها 

  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

اسب اآللي واللغات الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الح

األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات 

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

ءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم التأديبية أو الجنائية والجزا

 (  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 

 ن أدائهاا وتطاوير مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساي

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به  أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



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

 والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة اإلسكان :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

  المشروعات بمدينة الفيوم الجديدةمدير عام شئون  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :هندسى  قطاع 

 بجهاز المدينةالمشروعات وظائف االداره العامة لشئون 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 

 يرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كب

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

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة الدرجة االدنى مباشارة فى وظيفة من وظائفعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ كر ذ : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى ا لقطاع

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

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

 –اإلشرافية والقيادية السابق شغلها  الوظائف–الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات 

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –لتشجيعية العالوات ا

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

  6×4ة مقاس صور شخصية حديث 6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به  أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

  بمدينة أخميم الجديدة المالية واالدارية والعقاريةشئون المدير عام  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

التنفيذ للشئون المالية واالدارية والعقارية وظائف االداره العامة على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

 بجهاز المدينة

  : 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

 .للقانون طبقا لقيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف ا المهارات الفنية -

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

 كومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الح

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 شخاص المطلوبين للوظيفةعدد اال

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

 . 0زايد  لخمد -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  06شارع الحرية تقاطع محور 

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات األجنبية وغيرها وما 

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

قدم التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المت

 (  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 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdل وتبسيط اجراءاته مرفق به التى تحكم العم أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



 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 

  (سالم مصر) النظافة والتجميل وتنسيق المواقع بالمدينة المليونية بشرق بور سعيد مدير عام  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

 √ :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لتنمية وادارة المجتمع العمرانى الجديد  :الوصف العام للوظيفة 

 لجهاز المدينة

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

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

 .ى التعامل مع الحاسب اآللي القدرة عل

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

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

 سانتينا قضااء مادة بينياة قادرهبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 تياز االختبارات المقررةاج االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 نائااب رئاايه الهيئااة/ محاساب باساام الساايد الاادكتور شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –لخبرة البينية والكلية ا

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات 

 –ـ تقارير الكفاية  وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

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

 . دة لذلكبالمستندات المؤي

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به  أنظمتها

 .  0212لسنة  59م بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة 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 

  ة وادارة المجتمع العمرانى الجديد بمدينة قنا الجديدةتنميمدير عام  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بجهاز المدينةتنمية وادارة المجتمع العمرانى الجديد وظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :رها وتشمل الشروط الواجب تواف

 .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 الوظائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل  المهارات الفنية -

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

 ى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها بالنسبة للعاملين ف

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

يرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات األجنبية وغ

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

يرى المتقدم  التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى

 (  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 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به التى  أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



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

 ةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمراني :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 العقارية بمدينة العاصمة االدارية الجديدةشئون المدير عام  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

ضمن التقسيمات التنظيمية لالدارة المركزية للشئون المالية واالدارية  :العام للوظيفة الوصف 

 والعقارية لجهاز المدينة

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

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

 .لي القدرة على التعامل مع الحاسب اآل

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

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

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة ظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةفى وعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 ةاجتياز االختبارات المقرر االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

 ئااةنائااب رئاايه الهي/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

األجنبية وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات 

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –عالوات التشجيعية ال

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

  6×4صية حديثة مقاس صور شخ 6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdالتى تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به  أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  



 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 

 (سالم مصر) لمليونية بشرق بور سعيد بالمدينة ا الزراعيةشئون المدير عام  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية لالدارة المركزية لشئون التنفيذ لجهاز المدينة :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

 .للقانون طبقا ة اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادي المهارات الفنية -

 سانتينقضااء مادة بينياة قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة -

كلياة  وقضااء مادة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشارةعلى األقل 

 (.متضمنة المده البينية المشار إليها بعاليه)سنة  16قدرها 

 و القطاع العاام قضااء ماده كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أ

 . عام  16

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات -

 انثى/ ذكر  : النوع 

 الزراعةفى عال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 1/3/0202 تاريخ بداية اإلعالن 

 31/3/0202 تاريخ إنتهاء التقدم

 1 خاص المطلوبين للوظيفةعدد االش

 نائااب رئاايه الهيئااة/ باساام الساايد الاادكتور محاساب شااغل الوظيفاة تقادم طلبااات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 1: لشئون المالية واإلدارية وتسالم بالياد بمقار الهيئاة  باالعنوان التاالى لقطاع ا

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

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

 –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –الخبرة البينية والكلية 

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

فيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات األجنبية وغيرها وما ي

 –وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة   –العالوات التشجيعية 

دم التأديبية أو الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتق

 (  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 

  مقترحات لتطوير الوحادة أو أحاد أنشاطتها الرئيساية لتحساين أدائهاا وتطاوير

وفقاا للنماوذا الاوارد   cdوتبسيط اجراءاته مرفق به  التى تحكم العمل أنظمتها

 .  0212لسنة  59بقرار ووزيرة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى رقم 

  

 


