
اعــــــالن 
 درجة الحاصلين على من البشريين االطباءقبول دفعة جديدة من عن فتح باب 

 يناير دفعةالعسكرية بالصفة  بالقوات المسلحة للعمل  للتكليفالدكتوراه/ الماجستير 
2021 . 

: عـــــــــــام : اوال 

 

تقرر فتح باب قبول دفعة جديدة من االطباء البشريين الحاصلين على درجة 
يناير )الدكتوراة للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية / الماجستير

2021 )

 

  :شروط عامة : ثانيا

 

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين، أو متقدمين   -1
 . للحصول على جنسية دولة أخرى

 .ف ة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرأال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوب  -2

  .ن يكون حسن السير والسلوك أ -3

أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة   -4
 .التجنيد التابعة للمرشح

أن يكون الئقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى   -5
 . العسكرى العام

 . أن يجتاز بنجاح اإلختبارات النفسية  -6

 .وفقًا لتقييم لجنة اإلختبار (كشف الهيئة  )أن يجتاز اإلختبار الشخصى   -7

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن اإللتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف   -8
بالصفة العسكرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق 
القبول ، والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده 

 .(فترة التكليف )بالقوات المسلحة 

  .أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة  -9

ال يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة  -10
 . العسكرية



:  الشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح : ثالثا

 

 سنة 34األطباء البشريين الحاصلين على درحة الماجستير أال يزيد السن عن   -1
  .1/1/2021فى 

 سنة 38األطباء البشريين الحاصلين على درحة الدكتوراه أال يزيد السن عن   -2
  .1/1/2021فى 

 .الدكتوراه– الماجستير – أال يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس   -3
. أن يكون قد أمضى فترة اإلمتياز- 4

 

:  مدة التكليف بالصفة العسكرية : رابعا

 

يصدر القرار الوزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد عام فآخر بحد أقصى أربعة   -
 .أعوام

  

:  المزايا التى يتمتع بها المكلف : خامسا
 

 إذا (واألبناء الزوجة)العالج المجانى للضابط المكلف من جميع الرتب هو وأسرته - أ
كان من الذكور ، أما إذا كان من اإلناث فيكون العالج المجانى لها وألوالدها فقط ، 

 .الزوجةوال ينتفع الزوج بهذه الميزة حيث أن حق الكفالة يقتصر على الزوج وليس 
 
يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية من ذوى المؤهالت الجامعية أو ما يعادلها - ب

 الضابط العامل بالقوات المسلحة الحاصل على هرتبة عسكرية شرفية تعادل رتبة قرين
 . مؤهله الجامعى أو ما يعادله

 
.   يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية بعد إنتهاء فترة التكليف شهادة خبرة- ج
 
يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية بعد إنتهاء فترة التكليف بيان بمدة خدمته - د

 .  بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش
 

الضابط المكلف المعين بالحكومة تتحمل جهة عمله المدنية المرتب والعالوات - هـ 
والبدالت التى لها صفة الدوام ، كما يعتبر المكلف فى حكم المعار أثناء مدة تكليفه 

 بالقوات المسلحة وله األولوية فى التعيين واإلحتفاظ بوظيفته المدنية طبقًا لنص المادة 
 . 1960 لسنة 87من القانون  ( 17) 



الضابط المكلف الغير معين بالحكومة يتقاضى مرتبًا من القوات المسلحة مساويًا - و
بما فى  (القرين  )لمرتب زميله العسكرى الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه 

 . ذلك العالوات والبدالت العسكرية والمميزات األخرى
 
فى جميع األحوال تتحمل القوات المسلحة العالوات والبدالت العسكرية والمميزات - ز

.  األخرى المقررة لقرينه فى القوات المسلحة
 
.  للغير معينين فى الحكومة % 9يمنح المكلف بعد إنهاء تكليفه مكافأة – ى 

 

  :ملحوظة * 

 
فرع اإلحتياط  )سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة  - 

 .22/8/2020بكوبرى القبة إعتبارًا من السبت الموافق  (والمكلفين 
 للمزيد من المعلومات على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع - 

(www.mod.gov.eg)  . 

 
مساًء عدا األجازات  (3)صباحًا حتى  (9)للتواصل خالل الفترة من الساعة  - 

  ( 022617788  .(والعطالت الرسمية على الرقم 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mod.gov.eg%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AZyTVtwBwJhOpBnc-I4ri8H1OjqGAPhaYpEMPr_nvf-hM6ocg0ABWfas&h=AT3q4abIs-OHFp0cAsNDAxA9y5krmfPSKeOwiKhG2Bc4utmx_qU--kQghCyKnvzNzJ8y4hcb7B_QypzXpAYlBd_aWCseOhPvft1bCs2nv5nPq7hnEjMxQCxOASeWwmwzHdAXheylLtPF0t1Ue27I2ciFNTS11Og78kWTFY3YJ3-VsCauKrh2-gpn0B-aY6vtUX5ZEvYIf6sASapOkQBrjVDltTTauXM-aJO5mg-1IgujFqzJTZyZc33uk6bDDUA4f_XIdXMZO6fc97iLbn546uraQTqOuY1fOXmhQYlqW-Wg0oqXNLNMv3rLjxjR1lhv1wfIkJUBdPCizFkNfEkaSnFs8qYL5f_A4ZW5V_eTij_mlXUuprRxM233TqjQAFPL2WYDDbo_RNQSCqOpJJId0ypyhFnSf5PWd1u7nsvvaDp9474tWK6pVJiUuLh8ksgWR430OG1n7GwIdepUJoghRkyQgDs1B5YykEcA-zZB0Lbugi_0cJBJPpw8F5IDmr96YGA7AcSY_GtR2ND5XbBWp8VgHXfvQLFxIUeqQ7m8qgGFrfgrzWQA4uTHnJcTCk5e2VWaE10c9lu8e4YVjeE2TBxAKhxfr34yjbM0O43mJuWB7tGMY7uumU8P2TdEIjsyjmZ0VCc
https://www.facebook.com/dreamsohag/photos/a.1567667326813575/2675094886070808/?type=3&eid=ARCEegoE0z7koxIEcuruHiADEVxZhbQS1F1GzSvNsI0JNSQdQdtBi7SlpIRS2cLnCYDpBoU9Q9TicZev&__xts__%5B0%5D=68.ARCZV3vq28hy_myZIMRaxESF9pK1y4Th3bnwLtgSoVDd5Pv0qcYQjWBTOa5l_B0zDZ-XsqQ61i1nRW_9Xr9E7DB8vjJem5uT7Y8N50zV9MPPhrRreV2IWJ6rmpfik_U2TO2P-p3VYcR2QcKdn7Gv45Wny0xO0dH-RyVCwjtz8_Zo-YUAqTZxzwTEYXWSdnMXNmfnfoscQe7Kl4GimAe5_oYVja-59BMf1Z-5y-0iixlCj-zIlefSkl3I6XoADecr3_Qu9WvTd2ihJFKlorUE-KuQNI9wTDcfUW7ZJ2IYWMXxJB-OCnNmM6TyJN7ijN5-lOGHRnbRj-WjD94PqVlMPpsikbjq&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/dreamsohag/photos/a.1567667326813575/2675094886070808/?type=3&eid=ARCEegoE0z7koxIEcuruHiADEVxZhbQS1F1GzSvNsI0JNSQdQdtBi7SlpIRS2cLnCYDpBoU9Q9TicZev&__xts__%5B0%5D=68.ARCZV3vq28hy_myZIMRaxESF9pK1y4Th3bnwLtgSoVDd5Pv0qcYQjWBTOa5l_B0zDZ-XsqQ61i1nRW_9Xr9E7DB8vjJem5uT7Y8N50zV9MPPhrRreV2IWJ6rmpfik_U2TO2P-p3VYcR2QcKdn7Gv45Wny0xO0dH-RyVCwjtz8_Zo-YUAqTZxzwTEYXWSdnMXNmfnfoscQe7Kl4GimAe5_oYVja-59BMf1Z-5y-0iixlCj-zIlefSkl3I6XoADecr3_Qu9WvTd2ihJFKlorUE-KuQNI9wTDcfUW7ZJ2IYWMXxJB-OCnNmM6TyJN7ijN5-lOGHRnbRj-WjD94PqVlMPpsikbjq&__tn__=EHH-R

