اعــــالن
بمناسبة بد ًء استعداد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى ألعمال امتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية
العامة لهذا العام  8102/8102ومحاولةً منا للوصول إلى اكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص
تفضل معالى الدكتور الوزير بالموافقة على مقترح االدارة العامة لالمتحانات بفتح باب التقدم للترشح للعمل
كرئيس أو وكيل للجنه االدارة و لجنه النظام والمراقبة المتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام
الحالي .8102/8102

على أن يكون الترشح وفقا ً للضوابط و الشروط التالية.
أوال :ـــــ الموانـــم العامـــة  :طبقـــا ً للنشـــرة رقـــم  ) 0لعـــام  8102بشـــان الموانـــم التـــي تحـــول دون
االشتراك في أعمال االمتحانات)
 )0الحرمان من أعمال االمتحانات .
 )8توقيم أى جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ً ــــــ ما لم يتم محو الجزاء ــــ عدا االنذار خ المصم من األجر
خمسة أيام فاقل).
 )3اإلحالة للمحاكمة التاديبية أو الجنائية.
 )4أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية و التعليم .
 )5أن يكون من المحالين للمعاش قبل  30أغسطس من ذات العام .
 )6أن يكـــون لـــدى المرشـــح أقـــارب مـــن المتقـــدمين ألداء االمتحـــان حتـــى الدرجـــة الرابعـــة باللجنـــة المرشـــح لهـــا
وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

ثانيـــا ً :ـــــ شـــروط خاصـــة بشـــان مـــن ينـــدب خ أو يكلـــب  :رئـــيس لجنـــة نظـــام ومراقبـــة أو وكيـــل خ ورئـــيس
لجنـــة إدارة أو وكيـــل

طبقـــا ً للنشـــرة رقـــم  ) 0لعـــام  8102بشـــان الموانـــم التـــي تحـــول دون االشـــتراك

في أعمال االمتحانات)
 )0الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.
)8أن يكون كـل من رئيس اللجنـة  /وكيـل اللجنـة ) شــــــاغالً للـدرجـة الوأيفية األولى أو ما يعادلها من وأائب المعلمين
معلم أول أ على االقل).
 )3الحصــــول على تقدير ممتاز بالنســــبة للما ــــعين للقانون رقم  20لســــنة  8106بشــــان المدمة المدنية و تقدير كبء
للما عين للقانون رقم  055لسنة  8112وتعديالته فى تقرير الكفاية عن السنتين األخيرتين.
 )4خبرة فى أعمال االمتحانات ال تقل عن ثالث سنوات فى وأيفة إشرافيه داخل لجنة االدارة أو لجنة النظام والمراقبة ــــ
رئيس قسم حجرة) أو وكيل قسم حجرة)
 )5توافر سمات شمصية وقيادية للنهوض بالعمل.
 )6أال يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا ً علي الصالح العام.
 )2أال يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.
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ثالثـــا ً :ــــ ـــوابط العمـــل لمـــن ينـــدب خ أو يكلـــب  :رئـــيس لجنـــة نظـــام ومراقبـــة أو وكيـــل خ ورئـــيس لجنـــة
إدارة أو وكيل)
 )0التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.
 )8أال يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة المرشح لها.
 )3أال يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتي الدرجة الرابعة.

فعلــى كــل مــن يجــد فــي نفســه القــدرة و الكفــاءة علــى القيــام باألعمــال ســالفة الــذكر وتنطبــ عليــه الشــروط
الـــواردة بـــاإلعالن الـــدخول علـــى الموقـــم اإللكترونـــي للـــوزارة و طبـــم اســـتمارة الترشـــح و االقـــرار المـــاص
بعـــدم وجـــود موانـــم تحـــول دون االشـــتراك فـــى اعمـــال االمتحانـــات العامـــة ومـــلء البيانـــات واعتمادهـــا مـــن
جهــة العمــل مــم ارفــا بيــان حالــة وأيفيــة يــدوى

و صــورة

ــوئية مــن بطاقــة الــرقم القــومي ومقتــرح

التطـــوير وتقـــدم جميـــم المســـتندات إلـــى االدارة العامـــة لالمتحانـــات خـــالل الفتـــرة مـــن يـــوم االثنـــين الموافـــ
 8102/08/84وحتى يوم المميس المواف . 8102/08/82
 يتم تسليم المستندات شمصياً) في مظروف مغل بمقر االدارة العامة لالمتحانات فى المواعيد المحددة
سلفا ً مم تسلم المتقدم ما يفيد تسليم المظروف
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