اعالن
بمناسبة بد ًء وزارة التربية والتعليم لالستعداد ألعمال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2017/2016
ومحاولةً منا للوصول إلى اكبر قدر من الشفافية وتكافأ الفرص
تعلن الوزارة عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرؤساء ووكالء للجان االدارة ولجان النظام والمراقبةة المتحةان شةهادة اتمةام
الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي  ، 2017/2016وذلك من يوم الثالثاء  2016/11/15حتى يوم االربعاء 2016/11/30
فعلى كل من يجد فى نفسة القدرة و الكفاءة على القيام باألعمال سالفة الذكر التقةدم عةن يرية الموقة لاليةالع علةى بةواب
العمل ويب استمارة الترشح واعتمادها من جهة العمل .
على أن يكون ترشحه وفقا ً للضواب التالية .

 الضواب العامة :ــ
.1أن يطب علية نشرة رقم (  ) 1لعام  2014بشأن الموان التي تحول دون االشتراك في أعمال االمتحانات
.2حاصل علي مؤهل عالي
.3أن يكون لديه خبرة في أعمال امتحانات الثانوية العامة ال تقل عن ثالث سنوات في وظيفة إشرافيه داخل لجنة
االدارة أو لجنة النظام والمراقبة .
.4ذو سمات شخصية وقيادية تصلح لهذا العمل
 .5أن يكون قد حصل علي امتياز لمدة عامان متتاليان في التقارير السرية
 .6أال تقل درجته المالية عن الدرجة األولي للرؤساء والثانية للوكالء
 .7أال يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا ً علي الصالح العام
 .8أال يكون قد وق عليه من قبل اى جزاء بشأن أى عمل من أعمال اإلمتحانات.

 الضواب الخاصة :ــ
 )1أن يكةةةون المتقةةةدم لرئاسةةةة أي لجنةةةة قةةةد مةةةارل العمةةةل ب حةةةدى لجةةةان االدارة أو لجةةةان النظةةةام والمراقبةةةة بوظيفةةةة
رئيس قسم (رئيس حجرة ) على االقل .
 )2أن يكون المتقدم لوكالة أى لجنة قد مارل العمل ب حدى لجان االدارة أو لجةان النظةام والمراقبةة بوظيفةة وكيةل قسةم
(وكيل حجرة )على االقل .
على من يرغب ملئ اإلستمارة معتمدة من جهة العمل ولجنة النظام والمراقبة التاب لها.
وتسليمها شخصيا ً عند إستدعائه للحضور لعقد المقابلة الشخصية
مرف بها صحيفة األحوال ( يدوية ) معتمدة من جهة عمله
ويتم ارسال صورة معتمدة من استمارة التقدم و صحيفة األحوال (يدوية) معتمدة على البريد االلكترونى
()reg@thanexam.emis.edu.eg
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إقرار
أقر أنا /
أننى أقبل العمل المرشح له (رييسها  / /وكهي  )/داخهل أو خهارط القلها اله ب أعمهل به بعهد
عقههد المقههابالت الشخصههية وأن جميه الشههرول والضههوابل الموضههوعة للعمههل المرشهح له
تنلبق على  ،وفى حالة وجود اية مخالفة للشرول أتحمل المسيولية القانونية.
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