المعهد القومى للمعايرة
اعالن رقم ( )1لسنة 2018
يعنن اميعَد امقّىٓ منيعايرة – ِزارة امتعنيً امعامٓ ِامبحث امعنيٓ عن حاجتُ مشغه ِظيفة
(ىساعد باحث) عن طريق امتعيين طبقا ٔحكاو قانّن تنظيً امجاىعات رقً ( )49مسنة ِٔ 1972ئحتُ
امتنفيذية ِتعديٕتَيا عنٓ أن يكّن اميتقدو ىن خريجٓ دفعات ِ 2015ىا بعدٍا بتقدير (جيد جدا)
عنٓ أقه فٓ امتخصصات امتاميُ ِذمك طبقا منشرِط اميّضحة تفصيٕ بنّحة أعٕنات باميعَد -:



عنّو ( كييياء أِ كييياء خاصُ – فيزياء أِ فيزياء خاصة )



ٍندسة (تصييً ىيكانيكٓ ِانتاج – قّْ ِأت كَربية )

تقدو امطنبات شخصيا بيقر اميعَد ( ش امزعيً انّر امسادات (ترسا سابقا) خنف امصّب امزراعية –
ىحطة اميطبعُ امَرو – امجيزٌ ) فٓ ىيعاد غايتُ خيسة عشر يّىا اعتبارا ىن  2018 /1/ 5ىرفقا
بَا صّر اميستندات اميّضحة بنّحة أعٕنات باميعَد ِىّقع برناىج تطّير امخدىات امحكّىية
ِاميّقع امرسيٓ منيعَد ىع تقديً اصّل اميستندات مٕطٕع عنيَا عند تقديً أِراق ِمن
ينتفت امٓ امطنبات امتٓ ترد بامبريد أِ امفاكس .
امشرِط امعاىة اميطنّب تّافرٍا فٓ اميتقدىين مإلعٕن ٍٓ-:
.1

أن يكّن اميتقدو ىن خريجي دفعات عاو ِ 2015ىا بعدٍا

.2

ان يكّن اميتقدو حاصٕ عنٓ تقدير جيد جدا عنٓ األقه باميجيّع امتراكيٓ مسنّات
امدراسة

.3

أ يزيد عير اميتقدو عن ( ) 25عاو فٓ تاريخ نشر اإلعٕن

اميستندات اميطنّب تقدييَا ٍِٓ:
.1

صّرٌ شَادة امييٕد

.2

صّرة شَادة اميؤٍه امدراسي

.3

صّرة شَادة امتقديرات فٓ امسنّات امدراسية

.4

افادة ىن جاىعة امتخرج تفيد اميجيّع امتراكيٓ ىعبرا عنُ بامنسبُ اميئّيُ ىامً يكن
ىذكّرا فٓ شَادٌ امتخرج مسنّات امدراسُ

.5

صّرة بطاقة امرقً امقّىٓ ساريُ

.6

صّرٌ شَادٌ اداء امخدىة امعسكرية أِ اإلعفاء ىنَا (بامنسبُ منذكّر )
صّرٌ شَادٌ تأديُ امخدىُ امعاىة أِ اإلعفاء ىنَا ( بامنسبُ مإلناث )

.7

صحيفة امحامُ امجنائية منيتقدو

.8

بامنسبُ مخريجي امجاىعات امخاصة تقديً ىا يفيد ىعادمة امشَادة ىن اميجنس األعنٓ
منجاىعات

.9

عنٓ أن تقدو اصّل اميستندات مإلطٕع عنيَا عند تقديً أِراق

