WE ARE HIRING
Nile Egyptian Schools 14 branches is hiring for the academic year 2022-2023

(October, Obour, Port Said, Minia, Qena, Zayed, AlShorouk, Jasmine,
Andalus, Sadat, New Damietta, New Assiut, New Tiba-Luxor, New Aswan)
We strive to employ highly qualified professionals and specialized teaching staff
to deliver a superior curriculum from Pre-Kindergarten to Grade 12 in a caring
and supportive learning environment.
The teaching qualities and skills that we seek in our professional staff are as
follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The ability to inspire students to be the best they can be
An excellent knowledge of their relevant subject(s)
Innovative instructional techniques to serve all student levels and individual
needs
Experience in a variety of classroom teaching strategies and discussion
techniques
A working knowledge of technology in the classroom
Excellent classroom management
A clearly visible love for children coupled with a good sense of humor
A desire and ability to communicate well with parents
Willingness to collaborate with other teachers in a working productive
relationship
Willingness to attend and participate in on-going professional development,
meetings, conferences, and learning opportunities

Employment Requirements
•
•

University Degree in the specialization Or a related university degree

Teaching experience

If you believe that you have the qualities we require and would enjoy our
experience kindly apply through the below link

https://nes.moe.gov.eg/staff.aspx
Please note although we appreciate your application, only those applicants that we feel
fulfill our requirements will be contacted in return to discuss an interview.
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- Management Jobs:

Jobs

Qualifications

Requirements

• Principal

University Degree in the
specialization
Or a related university degree
in English

A minimum of 14 years of
overall experience in Teaching
in educational institution
including 4 years at a
supervisory level

• Assistant
Principal
elementary

University Degree in the
specialization
Or a related University degree
in English

A minimum of 11 years of
overall experience in Teaching
in educational institution
including 2 years at a
supervisory level (preferred)

• Assistant
Principal
secondary

University Degree in the
specialization
Or a related University degree
in English

A minimum of 11 years of
overall experience in Teaching
in educational institution
including 2 years at a
supervisory level (preferred)

• KG
Coordinator

University Degree in the
specialization
Or a related University degree
in English

A minimum of 8 years of
overall experience in Teaching
in educational institution
including 1 year at a
supervisory level (preferred)

2

Required
English Level

C1

• C1 for G1:G6

• C2 for G7:G12

B2

-

Academic jobs:

Heads of Departments Jobs:
Jobs
Head of
Department:
• English
• Mathematics
• Science

Qualifications

Requirements

Required
English Level
• C2 for English
HOD
• C1 for
Mathematics
and Science
HOD

University Degree in the
specialization
Or a related University degree
in English

A minimum of 8 years of
overall experience in Teaching
in educational institutions
including 1 year at a
supervisory level (preferred)

A related University degree in
English

A minimum of 8 years of
overall experience in Teaching
in educational institutions
including 1 year at a
supervisory level (preferred)

C1

• French Head
of Department

A related University degree in
French

A minimum of 8 years of
overall experience in Teaching
in educational institutions
including 1 year at a
supervisory level (preferred)

Preferred B1

Head of
Department:
• Arabic
• Social Studies

Educational University Degree
in the specialization
Or University degree in the
specialization + Educational
Diploma

A minimum of 8 years of
overall experience in teaching
in educational institutions
including 1 year at a
supervisory level (preferred)

Preferred B1

• ICT Head of
Department
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- Teaching jobs:
Jobs

Qualifications

Requirements

English Level

University Degree in
the specialization
Or a related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

English Teacher
• C2 G10:G12
• C1 G1:G9
• B2 for
KG1:KG2

• KG English Teacher

University Degree in
the specialization
Or a related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

B2

• Math Teacher
• Science Teacher

University Degree in
the specialization
Or a related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

• C1 G10:G12
• B2 G1:G9

• Biology Teacher
• Physics Teacher
• Chemistry Teacher

University Degree in
the specialization
Or a related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

C1

• ICT Teacher

Related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

• C1 G10:G12
• B2 G1:G9

• French Teacher

Related University
degree in French

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

Preferred B1

•
•
•
•
•

Educational University
Degree in the
A minimum of 2 years in
specialization
teaching in educational
Or University degree in
institutions (preferred)
the specialization +
Educational Diploma

Preferred B1

Preferred B1

• English Teacher

Arabic Teacher
KG Arabic Teacher
Social Studies Teacher
History Teacher
Geography Teacher

• PE Teacher
• Music Teacher
• Art Teacher

Related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)

• Librarian
• Lab Specialist

University Degree in
the specialization
Or a related University
degree in English

A minimum of 2 years in
teaching in educational
institutions (preferred)
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B2

- Assistant Teacher Jobs:
Jobs

Qualifications

Requirements

English Level

Assistant Teacher for
• English
• English KG
• Mathematics
• Science

University Degree in the
specialization
Or a related University
degree in English

Teaching Experience is
preferred

B2

• ICT Assistant Teacher

Related University
degree in English

Teaching Experience is
preferred

B2

• French Assistant
Teacher

Related University
degree in French

Teaching Experience is
preferred

Preferred B1

Assistant Teacher for
• Arabic
• Arabic KG
• Social Studies

Educational University
Degree in the
specialization
Or University degree in
the specialization +
Educational Diploma

Teaching Experience is
preferred

Preferred B1
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فتح باب التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2022-2021
يسر مدارس النيل المصرية اإلعــالن عن حاجتها لشغل جميع الوظائف (االدارية والخدمات المساعدة) لكافة

التخصصــات بفروع (اكتوبر ،العبور ،بورسعيد ،المنيا ،قنا ،الشيخ زايد ،الشروق ،الياسمين ،االندلس ،السادات،
دمياط الجديدة ،اسيوط الجديدة ،طيبة الجديدة بمحافظة االقصر ،اسوان الجديدة) للعام الدراسي ،2023/2022

نحن نسعى جاهدين لتوظيف فريق عمل مؤهل على مستوى عالى لتقديم خدماتنا التعليمية في بيئة داعمة
الصفات والمهارات التي نسعى إليها في فريق العمل:
 تقنيات مبتكرة لخدمة جميع مستويات الطالب واحتياجاتهم الفردية الرغبة والقدرة على التواصل الجيد مع اولياء االمور والموظفين -االستعداد للتعاون مع الزمالء في عالقة عمل منتجة

 االستعداد للحضور والمشاركة في التطوير المهني المستمر واالجتماعات وفرص التعلم لمتطلبات التوظيفاذا كنت ترغب في ان تكون ضمن فريق عملنا في بيئة عمل تنافسية يمكنك التقديم واالطالع على شروط
شغل الوظائف من خالل الموقع الرسمي لمدارس النيل المصرية على الرابط التالي:

https://nes.moe.gov.eg/staff.aspx
يسعدنا تلقي طلباتكم وسيتم التواصل مع من توافرت فيهم شروط شغل الوظائف
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وظائف االداريين:
الوظيفة

المؤهل الدراسي

• حاصل على احد المؤهالت التالية:
محاسب
 بكالوريوس تجارة، مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 بكالوريوس تجارة،أخصائى مخازن
 مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب ويفضل مؤهلأخصائي موارد
بكالوريوس تجارة ،ليسانس حقوق
بشرية
 مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب ويفضل (بكالوريوسأخصائي شئون الطلبة
تجارة ،ليسانس حقوق)
 مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 بكالوريوس فى الطب النفسى،أخصائي نفسى
 مؤهل جامعى عالى قسم علم نفس، مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
أخصائي اجتماعي
 بكالوريوس الخدمة االجتماعية، مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب. بكالوريوس فى الطب.طبيب

ممرضة

الوظيفة
مسئول شئون ادارية
ومراقبه امتحانات
مسئول استقبال

مسئول شئون ادارية
االدوار
أخصائي نظم
ومعلومات

• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 بكالوريوس تمريض، مؤهل من المعهد العالى للتمريض، مؤهل فوق المتوسط مناسب (سنتان دراسيتان بعدشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة).
المؤهل الدراسي
• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب، مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب، مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب ويفضل مؤهلتربوى.
 مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى فى تكنولوجيا المعلومات، مؤهل عالي مناسب.7

سنوات الخبرة

مستوى اللغة االنجليزية

 يفضل  3سنوات خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

 يفضل  3سنوات خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

  3يفضل سنوات خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

 يفضل  3سنوات خبرة فىيفضل الحاصل علىB1 :
المجال

 يفضل  3سنوات خبرة فىيفضل الحاصل علىB1 :
المجال
 يفضل  3سنوات خبرة فىيفضل الحاصل علىB1 :
المجال
 يفضل  3سنوات خبرة فىالمجال
 يفضل سنتان خبرة فىالمجال
سنوات الخبرة

يفضل الحاصل علىB1 :

يفضل الحاصل علىB1 :

مستوى اللغة االنجليزية

 يفضل  4سنوات خبرةفى المجال

B2

 يفضل سنتان خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

 يفضل سنتان خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

 يفضل سنتان خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

رئيس الخدمات
المساعدة

منسق ادارى مرحلة
رياض االطفال

• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب ويفضل (بكالوريوسعلوم عسكرية ،بكالوريوس تجارة ،ليسانس
حقوق)
 مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
 مؤهل جامعى عالى مناسب ويفضل مؤهلتربوى.
• مؤهل جامعى عالى باللغة االنجليزية مناسب.

 يفضل  4سنوات خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

 يفضل سنتان خبرة فىالمجال

يفضل الحاصل علىB1 :

وظائف الخدمات المساعدة:
الوظيفة
مساعد خدمات ادارية ،المسئول اإلداري
للباصات ،مشرف العمال ،مشرف امن ،امين
مخزن

مشرفة طالب ،فرد امن

فنى
عاملة نظافة ،منسق حدائق ،نجار ،سباك،
كهربائي

المؤهل الدراسي
• حاصل على احد المؤهالت التالية:
مؤهل جامعى مناسب،مؤهل فوق المتوسط مناسب (سنتاندراسيتان بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية
العامة).
• حاصل على احد المؤهالت التالية:
مؤهل جامعى مناسب،مؤهل فوق المتوسط مناسب (سنتاندراسيتان بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية
العامة)،
مؤهل متوسط مناسب.• حاصل على احد المؤهالت التالية:
مؤهل فوق المتوسط مناسب (سنتاندراسيتان بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية
العامة)،
مؤهل متوسط مناسب. -محو امية الحد االدنى لشغل الوظيفة.

سنوات الخبرة
 -يفضل سنة خبرة فى المجال

 -يفضل من لديه خبرة فى المجال

 -يفضل سنتان خبرة فى المجال

 -يفضل من لديه خبره فى المجال

• شروط التقدم بمدارس النيل المصرية عن طريق الرابط اإللكتروني:

-

مراجعة البيانات الشخصية قبل التقدم والتأكد من صحتها.

-

التاكد من صحة الوظيفة والفرع المتقدم اليه قبل حفظ البيانات.

-

مراجعة نظام وشروط التقدم للعمل بمدارس النيل المصرية المتاحة على الموقع الرسمي لمدارس النيل

المصرية https://nes.moe.gov.eg
-

التقدم للوظيفة والمرور بأي مرحلة منها ال يضمن التعاقد اال بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات وبعد
انطباق كافة الشروط ،وبالتالي على أي متقدم لشغل الوظيفة عدم ترك أي وظيفة او عمل يشغله اال بعد
التعاقد ،وغير ذلك هو مسئولية شخصية على المتقدم.
مع تمنياتنا دائما بالتوفيق،،،
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