
(1) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العالية بالهيئة رئيس اإلدارة المركزية للمرافق :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 على قمة اإلدارة المركزية للمرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن يفة :الوصف العام للوظ

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها قدرة 

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

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

 . ئف الدرجة االدنى مباشرةفى وظيفة من وظااألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 عال فى الهندسةمؤهل  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يال والتقدبيانات اإلتص

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

ت وسابقة وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسا

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 (  

 تقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات الم

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

 وفقااً للنماو ا الاوارد CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



 

(2) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

من  أكتوبر 6المالية واإلدارية والعقارية بمدينة رئيس اإلدارة المركزية للشئون  :الوظيفة  أسم

 الدرجة العالية

 عات العمرانية الجديدةهيئة المجتم جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 بالجهازوالعقارية  للشئون المالية واإلدارية على قمة اإلدارة المركزية  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 عال مناسبمؤهل  : شروط المؤهل

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

يها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عل

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 

 الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(3) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العالية لمركزية لشئون التنفيذ بجهاز القرى السياحيةرئيس اإلدارة ا :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لشئون التنفيذ بالجهازعلى قمة اإلدارة المركزية  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً برامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجتياز ال المهارات الفنية :

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17ة قادرها اع العام قضااء مادك كليابالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان لمالية واإلدارية والموارد البشرية الشئون ا

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –رافية والقيادية السابق شغلها الوظائف اإلش–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   –عية التشجي

 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. 

  6×4س صور شخصية حديثة مقا 6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(4) 

 لوظائف الحكوميةنموذج بيانات بوابة ا

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

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

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لشئون التنفيذ بالجهازعلى قمة اإلدارة المركزية  : الوصف العام للوظيفة

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 دة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيا 

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

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

 . مباشرة فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنىاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب م الطلبات باسم السيد تقد م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –مدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معت  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  –المنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل ب

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

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

 لتي يعمل بها مدعما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة ا

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95خطيط واالصالح االدارى رقم )بقرار وزيرة الت

 



(5) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العالية دمياط الجديدة

 عمرانية الجديدةهيئة المجتمعات ال جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف الهيكل التنظيمى للجهاز على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 بية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجن  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 ومة أو القطااع العاام بالنسبة للعاملين بالحك  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مناسبمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

نبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األج

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 

 ات أخرى يرى المتقدم إضافتها (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيان

  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 للنماو ا الاوارد  CDا التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أنظمته

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(6) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العالية أكتوبر 6رئيس اإلدارة المركزية لشئون التنفيذ بمدينة  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لشئون التنفيذ بالجهازعلى قمة اإلدارة المركزية  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 يااإلدارة العل المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً دية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيا المهارات الفنية :

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 لوظيفة .على أن يستوفى شروط شغل ا 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

ليد بمقر الهيئة  بالعنوان وتسلم باالشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

لدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وا

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

الة للمحاكمة التأديبية أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلح  –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 

 طااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لت

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(7) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة طيبة  :الوظيفة  مأس

 من الدرجة العالية الجديدة

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لهيكل التنظيمى للجهاز وظائف اعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 رامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والب 

 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 

  17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها فى غير الحكومة أو القطبالنسبة للعاملين 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مناسبمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –ساعد الوزير م /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   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 لذلك. بالمستندات ال

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017سنة ( ل95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العاليةاخميم 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 سكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإل أسم الوزارة :

 وظائف الهيكل التنظيمى للجهاز على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

 الحاسب اآللي . استخداملى القدرة ع 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانة قضااء مادة بينياة قادرهابالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العاام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 ب للوظيفةالعدد المطلو

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   لمطلوبةالمستندات ا

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

ات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمر

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 (  

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

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDه أنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق با

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العاليةبالهيئة رئيس اإلدارة المركزية لالنشاءات  :الوظيفة  أسم

 انية الجديدةهيئة المجتمعات العمر جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف االدارة المركزية لالنشاءات بقطاع التنمية وتطوير المدن على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 ة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرف  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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   برة :سنوات الخ

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 ال فى الهندسةمؤهل ع شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1لى : التا

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها 

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 

 ائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (  الجن

  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 

 ئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الر

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

من  كزية لشئون المشروعات بمدينة العاشر من رمضانرئيس اإلدارة المر :الوظيفة  أسم

 الدرجة العالية

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لشئون المشروعات بالجهازعلى قمة اإلدارة المركزية  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية ة :المجموعة الوظيفي

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17كلياة قادرها اع العام قضااء مادك بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان ن المالية واإلدارية والموارد البشرية الشئو

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –إلشرافية والقيادية السابق شغلها الوظائف ا–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   –شجيعية الت

 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. 

  6×4مقاس صور شخصية حديثة  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(11) 

 بة الوظائف الحكوميةنموذج بيانات بوا

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العاليةرئيس اإلدارة المركزية لتخطيط المدن  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 بقطاع التخطيط والمشروعات  لتخطيط المدندارة المركزية وظائف االعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على ال 

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

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

 . دنى مباشرةفى وظيفة من وظائف الدرجة االاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 يتواءم مع نوع وطبيعة العملمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يتصال والتقدبيانات اإل

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

اسات وسابقة وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدر

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 (  

  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 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

ارد وفقااً للنماو ا الاو CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة بدر  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العالية

 مجتمعات العمرانية الجديدةهيئة ال جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف الهيكل التنظيمى للجهاز على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 لغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى ال  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 ملين بالحكومة أو القطااع العاام بالنسبة للعا  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26داد محور ميدان الحرية إمت 1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

للغات األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي وا

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 

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

  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 

 وير مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطاا

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

دارية والعقارية بمدينة العاشر من رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية واإل :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العالية رمضان

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 هازوظائف االدارة المركزية للشئون المالية واالدارية والعقارية بالجعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  هارات الفنية :الم

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها لقطبالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو ا 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

ف على قطاع المشر –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –لكلية البينية وا

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –ة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاي

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 للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لتنمية وادارة المجتمع العمرانى الجديد بجهاز العاشر  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العالية من رمضان

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 ق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإلسكان والمراف أسم الوزارة :

لتنمية وإدارة المجتمع العمرانى الجديد وظائف االدارة المركزية على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 م مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالء  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 العاام  بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

ما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها و

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 لمتقدم إضافتها (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى ا

  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 للنماو ا الاوارد  CDلعمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أنظمتها التى تحكم ا

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العالية رئيس اإلدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

قطاع الشئون العقارية بالدارة المركزية للشئون التجارية وظائف اعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 والتجارية

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا :المجموعة النوعية 

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 وفى شروط شغل الوظيفة .على أن يست 

 يتواءم مع نوع وطبيعة العملمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان ارية والموارد البشرية الشئون المالية واإلد

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –دية السابق شغلها الوظائف اإلشرافية والقيا–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 

ت الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو خطابا  –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 . 

 بطاقة الرقم القومى صورة 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 وميةنموذج بيانات بوابة الوظائف الحك

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 من الدرجة العالية رئيس اإلدارة المركزية للتنمية بالهيئة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 ة للتنمية بقطاع التنمية وتطوير المدنوظائف االدارة المركزيعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 وضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه و 

 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 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها نسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطبال 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب يد تقدم الطلبات باسم الس م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –هالت الدراسية بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤ  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  –اإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية 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 

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95ارى رقم )بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االد

 



(17) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العاليةسوهاا الجديدة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف الهيكل التنظيمى للجهاز على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 ام بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطااع العا  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 شيخ زايد .ال 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

فيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها وما ي

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 دم إضافتها (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتق

  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 للنماو ا الاوارد  CDوتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه  أنظمتها التى تحكم العمل

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(18) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

نة رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدي :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العاليةالعبور 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف الهيكل التنظيمى للجهاز على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 يااإلدارة العل المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً دية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيا المهارات الفنية :

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

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 لوظيفة .على أن يستوفى شروط شغل ا 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

مقر الهيئة  بالعنوان وتسلم باليد بالشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

ت التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية والدورا

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

لمحاكمة التأديبية أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة ل  –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 

  الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(19) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية لشئون جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد بمدينة قنا  :وظيفة ال أسم

 من الدرجة العاليةالجديدة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 التنظيمى للجهاز  وظائف الهيكلعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

  ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج 

 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 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها ر الحكومة أو القطبالنسبة للعاملين فى غي 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –الوزير مساعد  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

برة الخ –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   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  –تقارير الكفاية  العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ

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

 لذلك.  بالمستندات المؤيدة

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(20) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية والعقارية بجهاز القرى  :الوظيفة  أسم

 من الدرجة العالية السياحية

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 ان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإلسك أسم الوزارة :

 وظائف االدارة المركزية للشئون المالية واالدارية والعقارية بالجهازعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 ا يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بم  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 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 القطااع العاام  بالنسبة للعاملين بالحكومة أو  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 17اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –ير  مساعد الوز /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يو مدخل يول 26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   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  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

 رى يرى المتقدم إضافتها (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخ

  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 للنماو ا الاوارد  CDى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أنظمتها الت

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



 

(1) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

  الجديدةمدير عام العقود وتحديد األسعار بمدينة العاصمة اإلدارية  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

التابعة لإلدارة المركزية وظائف االدارة العامة للعقود وتحديد االسعار على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 لشئون المشروعات بالجهاز

 التخصصية :المجموعة الوظيفية 

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً لبرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجتياز ا المهارات الفنية :

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16كلياة قادرها اع العام قضااء مادك بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 فى الهندسةمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان ن المالية واإلدارية والموارد البشرية الشئو

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –إلشرافية والقيادية السابق شغلها الوظائف ا–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   –شجيعية الت

 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. 

  6×4مقاس صور شخصية حديثة  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(2) 

 ة الوظائف الحكوميةنموذج بيانات بواب

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام شئون المشروعات بمدينة الشيخ زايد :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لشئون المشروعات بالجهازوظائف االدارة العامة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 برامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط وال 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها ين فى غير الحكومة أو القطبالنسبة للعامل 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /حاسب المتقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –لدراسية بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت ا  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  –مية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقلي

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

 تندات المؤيدة لذلك. بالمس

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95م )بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رق

 



(3) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 الملكية والمساحة بالهيئةمدير عام  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

لشئون باإلدارة المركزية لالعامة للملكية والمساحة وظائف االدارة على قمة  يفة :الوصف العام للوظ

 والملكيةالعقارية 

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

 الحاسب اآللي . استخدامى القدرة عل 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 المطلوب للوظيفةالعدد 

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   ندات المطلوبةالمست

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

لمؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها وما يفيد االشتراك فى ا

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 (  

 ان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بي

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDمرفاق باه أنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(4) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام اإلسكان بالهيئة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 لإلنشاءاتباإلدارة المركزية  لإلسكانوظائف االدارة العامة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها أو القطاع العام  بالنسبة للعاملين بالحكومة  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ور ميدان الحرية إمتداد مح 1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

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 

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

  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 للنماو ا الاوارد  CDظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أن

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(5) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام شئون المشروعات بمدينة بدر :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف االدارة العامة لشئون المشروعات بالجهازعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 لمعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل .ا  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   ت الخبرة :سنوا

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

ان وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوالشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية  والدورات التدريبية الحاصل

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية   –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 

 تها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااط

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(6) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 شئون المالية واالدارية والعقارية بمدينة دمياط الجديدةمدير عام ال :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف االدارة العامة للشئون المالية واإلدارية والعقارية بالجهازعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية لمجموعة الوظيفية :ا

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16ع العام قضااء مادك كلياة قادرها ابالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مناسبمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

ى قطاع المشرف عل –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –ة البينية والكلي

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. 

  6×4شخصية حديثة مقاس صور  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(7) 

 بيانات بوابة الوظائف الحكومية نموذج

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام دراسة االسعار بالهيئة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

لدراسة االسعار باإلدارة المركزية للشئون  وظائف االدارة العامةعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التجارية

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 دة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيا 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . نى مباشرةفى وظيفة من وظائف الدرجة االداألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب لطلبات باسم السيد تقدم ا م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية  بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا  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  –نظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالم

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

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

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

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95ط واالصالح االدارى رقم )بقرار وزيرة التخطي

 



(8) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 تراخيص التشغيل بالهيئةمدير عام  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 ةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمراني أسم الوزارة :

 للتنميةباإلدارة المركزية لتراخيص التشغيل وظائف االدارة العامة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

 الحاسب اآللي . استخداملى القدرة ع 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتين قضاء مدة بينية قادرهابالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 لوب للوظيفةالعدد المط

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

مرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤت

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 (  

 ن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بيان ع

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDباه  أنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(9) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام التمويل بالهيئة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 رة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزا أسم الوزارة :

 وظائف االدارة العامة للتمويل باإلدارة المركزية للتمويل واالستثمارعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 جنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األ  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها حكومة أو القطاع العام بالنسبة للعاملين بال  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ور ميدان الحرية إمتداد مح 1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات 

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 

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

  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 للنماو ا الاوارد  CDظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أن

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 يئةمدير عام مجالس األمناء واتحادات الشاغلين  باله :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

باالدارة وظائف االدارة العامة لمجالس االمناء واتحادات الشاغلين على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 المركزية للتنمية

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا وعة النوعية :المجم

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 .  عام

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان لموارد البشرية الشئون المالية واإلدارية وا

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –ابق شغلها الوظائف اإلشرافية والقيادية الس–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 

وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو  خطابات الشكر  –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 . 

  الرقم القومىصورة بطاقة 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(11) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 عالن عن وظيفة قياديةلإل

 مدير عام الشئون المالية واالدارية والعقارية بمدينة العبور :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 ن المالية واإلدارية والعقارية بالجهازوظائف االدارة العامة للشئوعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

  ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب السيد تقدم الطلبات باسم  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –لمؤهالت الدراسية بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) ا  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  –ة واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولي

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

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

 عما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مد

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95الدارى رقم )بقرار وزيرة التخطيط واالصالح ا

 



(12) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام الشئون العقارية بمدينة القاهرة الجديدة :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 مرانيةوزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات الع أسم الوزارة :

وظائف االدارة العامة للشئون العقارية باإلدارة المركزية للشئون على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 المالية واإلدارية والعقارية بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 بية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجن  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها ومة أو القطاع العام بالنسبة للعاملين بالحك  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26 ميدان الحرية إمتداد محور 1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

جنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األ

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 

 انات أخرى يرى المتقدم إضافتها (  الجنائية والجزاءات إن وجدت ـ وأى بي

  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 للنماو ا الاوارد  CDتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه أنظم

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(13) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام الحسابات بالهيئة :الوظيفة  أسم

 تمعات العمرانية الجديدةهيئة المج جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 باإلدارة المركزية للتمويل واالستثمار للحساباتوظائف االدارة العامة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 انون .للقطبقاً اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية :

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال تجارى روط المؤهل :ش

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

بالعنوان  وتسلم باليد بمقر الهيئة الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية  والدورات التدريبية

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

أديبية أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة الت  –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 

 حااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أ

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(14) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 ر عام الشئون العقارية بمدينة الساداتمدي :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

وظائف االدارة العامة للشئون العقارية باإلدارة المركزية للشئون على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 عقارية بالجهازالمالية واإلدارية وال

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 ابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومت 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها الحكومة أو القط بالنسبة للعاملين فى غير 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –لوزير مساعد ا /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

رة الخب –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   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  –تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ 

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

 لذلك. بالمستندات المؤيدة 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



  

(16) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 أكتوبر 6الشئون المالية بمدينة مدير عام  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

للشئون المالية باإلدارة المركزية للشئون المالية وظائف االدارة العامة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 واإلدارية والعقارية بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينينية قادرها قضاء مدة ببالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 تجارىمؤهل عال  شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية 

ك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة وغيرها وما يفيد االشترا

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 للنماو ا الاوارد  CDاءاتاه مرفاق باه أنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجر

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



 

(18) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 أكتوبر 6مدير عام الشئون العقارية بمدينة  :الوظيفة  أسم

 ة الجديدةهيئة المجتمعات العمراني جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

وظائف االدارة العامة للشئون العقارية باإلدارة المركزية للشئون على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 المالية واإلدارية والعقارية بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 العليااإلدارة  المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً لقيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف ا المهارات الفنية :

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 شغل الوظيفة . على أن يستوفى شروط 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

اليد بمقر الهيئة  بالعنوان وتسلم بالشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

الدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية و

وغيرها وما يفيد االشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة 

العالوات  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

حالة للمحاكمة التأديبية أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإل  –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 

 تطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات ل

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 



(19) 

 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام الشئون اإلدارية بجهاز القرى السياحية :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

ن باإلدارة المركزية للشئو اإلداريةوظائف االدارة العامة للشئون على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 المالية واإلدارية والعقارية بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

  ووضع الخطط والبرامج ومتابعتهاقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 مؤهل عال مناسب شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب السيد تقدم الطلبات باسم  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –لمؤهالت الدراسية بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) ا  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  –ة واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية العمل بالمنظمات الدولي

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة للمحاكمة التأديبية أو   –التشجيعية 

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

 عما بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مد

 بالمستندات المؤيدة لذلك. 

  6×4صور شخصية حديثة مقاس  6عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95الدارى رقم )بقرار وزيرة التخطيط واالصالح ا
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 مدير عام التصميمات والدراسات المساحية بمدينة العاصمة اإلدارية الجديدة  :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإلسكان  أسم الوزارة :

وظائف االدارة العامة للتصميمات والدراسات المساحية باإلدارة على قمة  الوصف العام للوظيفة :

 المركزية لشئون المشروعات بالجهاز

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 اإلدارة العليا المجموعة النوعية :

 إحدى اللغات األجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل .المعرفة الكافية ب  المهارات األساسية :

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

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

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام بالنس  سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 . على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة 

 ندسةمؤهل عال فى اله شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان الشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26دان الحرية إمتداد محور مي 1التالى : 

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

الشهادات  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –البينية والكلية 

لحاسب اآللي واللغات األجنبية والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال ا

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 

 زاءات إن وجدت ـ وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (  الجنائية والج

  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 

 سااين أدائهااا وتطااوير مقترحااات لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتح

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )
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 نموذج بيانات بوابة الوظائف الحكومية

 لإلعالن عن وظيفة قيادية

 هاز شمال خليج السويسمدير عام شئون المشروعات بج :الوظيفة  أسم

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهة العمل :

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسم الوزارة :

 وظائف االدارة لشئون المشروعات بالجهازعلى قمة  الوصف العام للوظيفة :

 التخصصية المجموعة الوظيفية :

 ليااإلدارة الع المجموعة النوعية :

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

  الحاسب اآللي . استخدامالقدرة على 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها 

 للقانون .طبقاً ادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القي المهارات الفنية :

علاى  سانتينقضاء مدة بينية قادرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة :

 . فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرةاألقل 

 16اع العام قضااء مادك كلياة قادرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القط 

 عام . 

 ل الوظيفة .على أن يستوفى شروط شغ 

 مؤهل عال فى الهندسة شروط المؤهل :

 1 العدد المطلوب للوظيفة

المشرف على قطاع  –مساعد الوزير  /المحاسب تقدم الطلبات باسم السيد  م يبيانات اإلتصال والتقد

باليد بمقر الهيئة  بالعنوان  وتسلمالشئون المالية واإلدارية والموارد البشرية 

 الشيخ زايد . 2يوليو مدخل  26ميدان الحرية إمتداد محور  1التالى : 

الخبرة  –بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا ) المؤهالت الدراسية   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  –العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

إلحالة للمحاكمة التأديبية أو خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ ا  –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 

 لتطااوير الوحاادة أو أحااد أنشااطتها الرئيسااية لتحسااين أدائهااا وتطااوير  مقترحااات

وفقااً للنماو ا الاوارد  CDأنظمتها التى تحكم العمل وتبسايط اجراءاتاه مرفاق باه 

 . 2017( لسنة 95بقرار وزيرة التخطيط واالصالح االدارى رقم )

 


