
 
 

 ــــــــــــــــــــ 

أخصحححححااي وماية شن اإلتحححححعاعا  الم ينة في وظيفة  ( 20لتعيين عدد ) حاجة وزارة الصححححح ةيُعلن الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة  عن 

والا ته  2016( لسنة 81رمم ) الصادر بالقانون الخدشة المدنية ، وذلك وفقاً ألحكام مانونالص ةوزارة بموازنة  بالمستوى الوظيفي الثالث 

 التنفيذية .

 :عنها شا يلي علنالمُ  الوظيفة يشترط فيمن يتقدم للتعيين في 

 . ةمصريال عاً بالجنسيةتشتم أن يكون .1

 السمعة .حسن أن يكون ش مود السيرة ،  .2

جريمححححة شخلححححة بالشححححرم أو األشانححححة شححححا لحححححم بعقوبححححة شقيححححدة لل ريححححة فححححي جنايححححة أو الُ كححححم عليححححه بعقوبححححة  سحححح   ال يكححححون مححححدأ .3

 د إليه اعت اره.رُ يكن مد 

 تمض علي صدوره أربع سنوا  علي األمل. لم أال يكون مد س   فصله شن الخدشة ب كم أو مرار تأدي ي نهااي، شا .4

ً عاش 35عن  السنأال يزيد  .5  إلعالن .شن تاريخ نشر ا ا

  مسم فيزياء أو مسم فيزياء حيوية. حاصل علي بكالوريوس علوم أن يكون  .6

 األشت ان المقرر لشغل الوظيفة. أن يجتاز .7

 لمخدرا  لمن اجتاز وا االشت انا .اجتياز الكشف الط ي، وت ليل ا .8

 شكان بجمهورية شصر العربية وف  شا تقتضيه شصل ة العمل بالوزارة. أي المتقدم بق ول العمل في يقرأن  .9

( جنيهححححححاً )اعنححححححان وعشححححححرون جنيهححححححاً فقححححححل الظيححححححر( ل سححححححا  الجهححححححاز المركححححححزي للتنظححححححيم واإلدارة 22سححححححداد ش لحححححح  شقححححححداره ) .10

بنححححححك القححححححامرة( والتححححححي  –بنححححححك شصححححححر  –) ال نححححححك اإلملححححححي المصححححححرى  -عححححححن طريحححححح  اإليححححححداك بكافححححححة فححححححروك ال نححححححو  ا تيححححححة :

  الجهحححححاز المركحححححزى للتنظحححححيم واإلدارة رمحححححم تعمحححححل فحححححي نظحححححام التمويحححححل ال كحححححوشي بكافحححححة ش افظحححححا  الجمهوريحححححة علحححححي حسحححححا

 سوم أداء تغل الوظااف ال كوشية .حـ/ حصيلة ر 78120/450/9./

 -المستندا  المطلوبة :
 ية حديثة.صصورة تخ .1

 )وجهين( صورة بطامة الرمم القوشي سارية. .2

 )وجهين ب سب األحوال( شوجهة للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.سارية و ص يفة حالة جنااية  .3

 .صورة الم مل الدراسي .4

 صورة الم مل األعلي ) إن وجد(. .5

 المومف شن الخدشة العسكرية أو الخدشة العاشة. .6

 حالة اإلعامة. ل ) بطامة الخدشا  المتكاشلة ( فيتهادة التأمي .7

 اإليداك.صورة شن إيصال  .8

 بيانا  التقدم واإلتصال:
، 2/3/2022حتححححححي  6/2/2022اعت ححححححاراً شححححححن  طريحححححح  بوابححححححة الوظححححححااف ال كوشيححححححة يححححححتم التقححححححديم ليعححححححالن إلكترونيححححححاً عححححححن

 علي الرابل التالي:

Httb://jobs.caoa.gov.eg 

 ا :ــالحظــش

  رفحححححع أصحححححول المسحححححتندا  الًمشحححححار إليهحححححا بعاليحححححه ع حححححر االسحححححتمارة اإللكترونيحححححة بصحححححيغةjpg وال تزيحححححد عحححححن  لونحححححةفقحححححل ش

 شيجا. 1

  ت ميلها وفي حالة ع و  عدم ص تها سيتم رفض الطلب.يرجي التأكد شن المرفقا  م ل 

  يتعحححححين عحححححدم ال حححححدء فحححححي إدخحححححال ال يانحححححا  إال بعحححححد اسحححححتيفاء المسحححححتندا  المطلوبحححححة وسحححححداد الرسحححححوم المقحححححرره وال صحححححول

 علي إيصال اإليداك.

 


