
 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 

 ايوم 51مدير عام شئون المشروعات بمدينة  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 اإلدارة العامة لشئون المشروعات بالجهازوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .ألجنبية بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى اللغات ا 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

علدى األقدل  سدنتينقضاء مدة بينية قددرها حكومة أو القطاع العام بالنسبة للعاملين بال  سنوات الخبرة

 .فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر   :النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

قطدداع ل نائددب رئدديه الهيئددة/ باسددم السدديد الدددكتور محاسددب شددغل الوظيفددة تقدددم طلبددات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شددارع الحريددة  5: لشددئون الماليددة واإلداريددة وتسددلم باليددد بمقددر الهيئددة  بددالعنوان التددالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  01تقاطع محور 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –ظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها الو–والكلية 

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

فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ   –ات التشجيعية العالو –إن وجدت ـ تقارير الكفاية 

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

 (  المتقدم إضافتها 

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

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  1×4حديثة مقاس صور شخصية  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

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

 . 0152لسنة ( 51)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

  



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة لوبة من الهيئة لإلعالن عنالبيانات المط 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام شئون التنفيذ بمدينة بنى سويف الجديدة :أسم الوظيفة 

 لتخصص ويشمل ا

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 اإلدارة العامة لشئون التنفيذ بالجهازوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .بما يتالءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية  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

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها القطاع العام  بالنسبة للعاملين بالحكومة أو  سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

ئون لشدلقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –شرافية والقيادية السابق شغلها الوظائف اإل–والكلية 

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

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

خطابات الشكر وشهادات التقدير ـ اإلحالة   –يعية العالوات التشج –وجدت ـ تقارير الكفاية 

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

 (  إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4اس صور شخصية حديثة مق 1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 



 قيادية من درجة مدير عام وظيفة هيئة لإلعالن عنالبيانات المطلوبة من ال

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام شئون المشروعات بمدينة بنى سويف الجديدة :أسم الوظيفة 

 شمل التخصص وي

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 اإلدارة العامة لشئون المشروعات بالجهازوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

 .الءم مع طبيعة العمل المعرفة الكافية بإحدى اللغات األجنبية بما يت 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

علدى األقدل  سدنتينقضاء مدة بينيدة قددرها ع العام بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطا  سنوات الخبرة

 .فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطدداع  نائددب رئدديه الهيئددة/ باسددم السدديد الدددكتور محاسددب شددغل الوظيفددة تقدددم طلبددات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شددارع الحريددة  5: ماليددة واإلداريددة وتسددلم باليددد بمقددر الهيئددة  بددالعنوان التددالى لشددئون الا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  01تقاطع محور 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –والقيادية السابق شغلها  الوظائف اإلشرافية–والكلية 

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

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

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

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

 (  المتقدم إضافتها 

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

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

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

 . 0152لسنة ( 51)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 

 والمرافق والمجتمعات العمرانيةوزارة اإلسكان  :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 أكتوبر 1بمدينة  المرافقمدير عام شئون  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لإلدارة المركزية لشئون التنفيذ بالجهاز :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

علدى األقدل  سدنتينقضاء مدة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .رجة االدنى مباشرةفى وظيفة من وظائف الد

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لقطدداع  نائددب رئدديه الهيئددة/ باسددم السدديد الدددكتور محاسددب شددغل الوظيفددة تقدددم طلبددات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

الحريددة شددارع  5: لشددئون الماليددة واإلداريددة وتسددلم باليددد بمقددر الهيئددة  بددالعنوان التددالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  01تقاطع محور 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

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

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

 (  المتقدم إضافتها 

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

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

 رئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها ال

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

 . 0152لسنة ( 51)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 مجتمعات العمرانية الجديدةهيئة ال :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 [بالهيئة( ] طرق –صرف  –مياه ) مدير عام دراسات المرافق  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بقطاع التخطيط والمشروعات لتابعة ضمن التقسيمات التنظيمية ا :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 اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  ات الفنيةالمهار

علدى األقدل  سدنتينقضاء مدة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .فى وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

 عام  51لعام قضاء مده كلية قدرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع ا . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 ين للوظيفةعدد االشخاص المطلوب

لقطدداع  نائددب رئدديه الهيئددة/ باسددم السدديد الدددكتور محاسددب شددغل الوظيفددة تقدددم طلبددات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

شددارع الحريددة  5: لشددئون الماليددة واإلداريددة وتسددلم باليددد بمقددر الهيئددة  بددالعنوان التددالى ا

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو  01تقاطع محور 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

ك فى الحاصل عليها فى مجال الحاسب اآللي واللغات األجنبية وغيرها وما يفيد االشترا

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

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

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

 (  المتقدم إضافتها 

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

 . بالمستندات المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة  CDاءاته مرفق به التى تحكم العمل وتبسيط اجر

 . 0152لسنة ( 51)التخطيط واالصالح االدارى رقم 

 



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 يئة المجتمعات العمرانية الجديدةه :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام شئون التنفيذ بمدينة أسوان الجديدة :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ئون التنفيذ بالجهازاإلدارة العامة لشوظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

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

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

 .للقانون طبقا ياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجت المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

 عام  51كلية قدرها  بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

الخبرة البينية  –المؤهالت الدراسية ) بيان بالحالة الوظيفية للمتقدم معتمدا ومتضمنا   مطلوبةالمستندات ال

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

ت وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرا

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

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

 (  إضافتها 

 برز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات بيان عن أ

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CD تحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام شئون التنفيذ بمدينة المنيا الجديدة :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 بالجهازاإلدارة العامة لشئون التنفيذ وظائف على قمة  :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

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

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

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

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  صال والتقدم بالجهات بيانات اإلت

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

حوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد الب

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

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

 (  إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

نموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط وفقاً لل CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 لجديدةهيئة المجتمعات العمرانية ا :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام المستثمرين الصناعيين :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لقطاع الشئون العقارية والتجارية :الوصف العام للوظيفة 

  :وط الواجب توافرها وتشمل الشر

 .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 زمة لشغل الوظائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الال المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 أن يستوفى شروط شغل الوظيفة  على. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الهندسةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  الجهات بيانات اإلتصال والتقدم ب

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن  المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات

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

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

 (  إضافتها 

 قدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المت

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

بقرار وزيرة التخطيط وفقاً للنموذج الوارد  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)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 

   :لوظيفة كود ا

 مدير عام الشئون المالية بمدينة السادات :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

والعقارية  ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية :الوصف العام للوظيفة 

 بالجهاز

  :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 از البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجتي المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51كلية قدرها بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 تجارىعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  ت اإلتصال والتقدم بالجهات بيانا

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

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

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

   (إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDءاته مرفق به تحكم العمل وتبسيط اجرا

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 ئة المجتمعات العمرانية الجديدةهي :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام االستثمار :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 إلدارية ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لقطاع الشئون المالية وا :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

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

 عام  51 بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  والتقدم بالجهات بيانات اإلتصال 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث 

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

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

 (  إضافتها 

 امات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات بيان عن أبرز إنجازات وإسه

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

ج الوارد بقرار وزيرة التخطيط وفقاً للنموذ CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 



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

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :أسم الوزارة 

  :كود الوزارة 

 دةهيئة المجتمعات العمرانية الجدي :جهة العمل 

   :كود الوظيفة 

 مدير عام المشتريات :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لقطاع الشئون المالية واإلدارية  :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 ائف القيادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظ المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 ط شغل الوظيفة على أن يستوفى شرو. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

ظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمن

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

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

 (  إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

 وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)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 

 مدير عام العالقات العامة واالعالم :ظيفة أسم الو

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

 √ :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لنائب أول رئيه مجله إدارة الهيئة :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 اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القيادية  المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة . 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ اسم السديد الددكتور محاسدب بشغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية 

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

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

 (  إضافتها 

 ا بالمستندات بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها مدعم

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)دارى رقم واالصالح اال

 



 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 

 ام التسويق العقارى بالهيئةمدير ع :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لقطاع الشئون العقارية والتجارية :الوصف العام للوظيفة 

  :الشروط الواجب توافرها وتشمل 

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

 .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

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ تور محاسدب باسم السديد الددكشغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن 

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

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

 (  إضافتها 

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

 . لمؤيدة لذلكا

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)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 

 مايو 51لية واإلدارية والعقارية بمدينة مدير عام الشئون الما :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 على قمة وظائف اإلدارة العامة للشئون المالية واالدارية والعقارية بالجهاز :الوصف العام للوظيفة 

  :مل الشروط الواجب توافرها وتش

 .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 يادية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف الق المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 لوظيفة على أن يستوفى شروط شغل ا. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب ظيفة شغل الوتقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

دولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات ال

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

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

 (  إضافتها 

 ا مدعما بالمستندات بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل به

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)ح االدارى رقم واالصال

 



 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 

 (بالهيئة)مدير عام متابعة الخدمات الحكومية بالمدن  :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لقطاع التنمية وتطوير المدن :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 ية اجتياز البرامج التدريبية الالزمة لشغل الوظائف القياد المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 يفة على أن يستوفى شروط شغل الوظ. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب ة شغل الوظيفتقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

ية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدول

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

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

 (  إضافتها 

 دعما بالمستندات بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي يعمل بها م

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزيرة التخطيط  CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)االدارى رقم واالصالح 

 



 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 

 أكتوبر 1ر عام الشئون اإلدارية بمدينة مدي :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

 √ :الشئون المالية  

 √ :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

  :قطاع هندسى  

ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية والعقارية  :الوصف العام للوظيفة 

 بالجهاز

  :الواجب توافرها وتشمل  الشروط

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

 .القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي 

 قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

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

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها . 

 ن يستوفى شروط شغل الوظيفة على أ. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 مناسبعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  بيانات اإلتصال والتقدم بالجهات 

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن  المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة

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

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

 (  إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

زيرة التخطيط وفقاً للنموذج الوارد بقرار و CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)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 

 مدير عام الشئون الزراعية بمدينة القاهرة الجديدة :أسم الوظيفة 

 التخصص ويشمل 

  :الشئون المالية  

  :الخدمات اإلدارية  

  :العالقات العامة  

 √ :قطاع هندسى  

 ضمن التقسيمات التنظيمية التابعة لإلدارة المركزية لشئون التنفيذ بالجهاز :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 الالزمة لشغل الوظائف القيادية اجتياز البرامج التدريبي المهارات الفنية

فدى علدى األقدل  سدنتينقضاء مددة بينيدة قددرها بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام   سنوات الخبرة

 .وظيفة من وظائف الدرجة االدنى مباشرة

  عام  51بالنسبة للعاملين فى غير الحكومة أو القطاع العام قضاء مده كلية قدرها.  

  على أن يستوفى شروط شغل الوظيفة. 

 اجتياز االختبارات المقررة االختبارات

 انثى/ ذكر  : النوع 

 فى الزراعةعال  : المؤهل 

  :التقدير

  :العمر

 4/51/0101 تاريخ بداية اإلعالن 

 3/55/0101 تاريخ إنتهاء التقدم

 5 عدد االشخاص المطلوبين للوظيفة

لشدئون لقطداع ا نائدب رئديه الهيئدة/ باسم السديد الددكتور محاسدب شغل الوظيفة تقدم طلبات  قدم بالجهات بيانات اإلتصال والت

 01شارع الحرية تقاطع محور  5: المالية واإلدارية وتسلم باليد بمقر الهيئة  بالعنوان التالى 

 . 0زايد  لمدخ -مدينة الشيخ زايد  -يوليو 

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

الشهادات والدورات التدريبية  –الوظائف اإلشرافية والقيادية السابق شغلها –والكلية 

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

راسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية واإلقليمية إن المؤتمرات وإعداد البحوث والد

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

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

 (  إضافتها 

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

 . المؤيدة لذلك

  1×4صور شخصية حديثة مقاس  1عدد . 

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها التى

وارد بقرار وزيرة التخطيط وفقاً للنموذج ال CDتحكم العمل وتبسيط اجراءاته مرفق به 

 . 0152لسنة ( 51)واالصالح االدارى رقم 

 


