
 

 

 

الدكتوراه للتكليف للعمل / الحاصلين على درجة الماجستير من فتح باب قبول دفعة جديدة من االطباء البشريين 
  ٢٠٢١بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 

 عام: أوال

الدكتوراه للعمل كضباط مكلفني / تقرر فتح باب قبول دفعة جديدة من االطباء البشريني احلاصلني على درجة املاجستري 
 ) ٢٠٢١يناير (بالقوات املسلحة بالصفة العسكرية 

 شروط عامة : ثانيا 

 أن يكون املرشح ووالديه وأجداده مصريني وغري مكتسبني أو متقدمني للحصول على جنسية دولة اخرى 

 اال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو يف جرمية خملة بالشرف 

  حسن السري والسلوكأن يكون 

  أن يتم إرفاق املعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة املرشح 

 لس الطيب العسكرى العام  أن يكون الئقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية املقررة من ا

 أن جيتاز بنجاح االختبارات النفسية 

 وفقا لتقييم جلنة االختبار) كشف اهليئة ( خصى أن جيتاز االختبار الش 

  أن يتقدم املرشح بتعهدات كتابية تضمن االلتزام الكامل بشروط التقدمي للتكليف بالصفة العسكرية من التأكيد على أن

( املسلحة يف أوراق القبول والىت مت على أساسها قبول املرشح صحيحة طوال فرتة وجوده بالقوات  درجةتكون البيانات امل

 )فرتة التكليف 

 أن يلتزم املرشح بارتداء الزى العسكري املعمول به بالقوات املسلحة 

 ال يسمح ملن أدى اخلدمة العسكرية كضباط إحتياط الرتشح للتكليف بالصفة العسكرية 

 اعالن



 الشروط التى يجب أن تتوافر في المرشح: ثالثا 

 ١/١/٢٠٢١سنة يف  ٣٤البشريني احلاصلني على درجة املاجستري أال يزيد السن عن  اءباالط  

  ١/١/٢٠٢١سنة يف  ٣٨االطفاء البشريني احلاصلني على درجة الدكتوراه االيزيد السن عن  

  الدكتوراه –املاجستري  –عن جيد يف البكالوريوس االيقل التقدير 

 أن يكون قد أمضى فرتة االمتياز 

 مده التكليف بالصفة العسكرية: رابعا 

  عام فأخر حبد اقصى أربعة أعواميصدر القرار الوزارى بالتكليف ملدة عامني وجيدد 

 المزايا التى يتمتع بها المكلف: خامسا

 اىن للضابط امل إذا كان من الذكور أما إذا كان من االناث ) الزوجة واالبناء ( اسرته و لف من مجيع الرتب هو كالعالج ا
ذه امليزة حيث أن حق الكفالة يقتصر على الزوج وليس الزوجةفي اىن هلا وألوالدها فقط و ال ينتفع الزوج   كون العالج ا
 من ذوى املؤهالت اجلامعية أو ما يعادهلا رتبة عسكرية شرفية تعادل رتبه قرينه  مينح الضابط املكلف بالصفة العسكرية

 ل على مؤهله اجلامعى أو ما يعادله الضابط العامل بالقوات املسلحة احلاص
 مينح الضابط املكلف بالصفة العسكرية بعد انتهاء فرتة التكليف شهادة خربة 
 بعد انتهاء فرتة التكليف بيان مبده خدمته بالقوات املسلحة لتقدميها جلهه عمله  مينح الضابط املكلف بالصفة العسكرية

 املدىن لضمها لفرتة خدمته عند إحالته للمعاش
  الضابط املكلف املعني باحلكومة تتحمل جهه عمله املدنيه املرتب والعالوات والبدالت الىت هلا صفة الدوام كما يعترب

نص االحتفاظ بوظيفته املدنية طبقا لاملكلف يف حكم املعار أثناء مده تكليفه بالقوات املسلحة وله االولوية يف التعيني و 
 ١٩٦٠لسنة  ٨٧من القانون ) ١٧(املاده 
  احلكومة يتقاضى مرتبًأ من القوات املسلحة مساويا ملرتب زميله العسكري احلاصل على ذات بالضابط املكلف الغري معني

 مبا يف ذلك العالوات والبدالت العسكرية واملميزات االخرى) القرين( مؤهله يف عام خترجه 
  ية وامليزات االخرى املقررة لقرينه يف القوات املسلحة يف مجيع االحوال تتحمل القوات املسلحة العالوات والبدالت العسكر 
  اء تكليفه مكافأه  للغري معينني يف احلكومة%  ٩مينح املكلف بعد إ

 
 
 



 ملحوظــــــــــــــــــــــــــة
بكوبرى القبة ) فرع االحتياط والمكلفين( سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة  -

  ٢٢/٨/٢٠٢٠إعتبارأ من يوم السبت الموافق 

 ) WWW.MOD.GOV.EG( للمزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع  -

 

 )٠٢٣٦١٧٧٨٨(مساءا عدا االجازات والعطالت الرسمية على رقم ) ٢(صباحا حتى ) ٩(للتواصل خالل الفترة من الساعة 


