
 واالنتاج الدفاع وزیر المسلحة للقوات العام القائد زكى محمد أول الفریق قام
 بالصفة المكلفین الضباط من جدیدة دفعة قبول على بالتصدیق الحربى

 للعمل الدكتوراه/  الماجستیر حملة من)  البشریین(  األطباء من العسكریة
  . ٢٠٢١ ینایر من إعتباراً  العسكریة بالصفة مكلفین كضباط

  : العامة الشروط:  أوالً 

 متقدمین أو مكتسبین، وغیر مصریین وأجداده ووالدیھ المرشح یكون أن -١
  . أخرى دولة جنسیة على للحصول

  . بالشرف مخلة جریمة في أو جنائیة بعقوبة علیھ الحكم سبق قد یكون أال -٢

  . والسلوك السیر حسن یكون أن -٣

 من أو التجنید إدارة من استخراجھا ویتم التجنیدیة المعاملة إرفاق یتم أن -٤
  .للمرشح التابعة التجنید منطقة

 الطبى المجلس من المقررة الطبیة اللیاقة لشروط طبقاً  طبیاً  الئقاً  یكون أن -٥
  . العام العسكرى

  . النفسیة اإلختبارات بنجاح یجتاز أن -٦

  . اإلختبار لجنة لتقییم وفقاً )  الھیئة كشف(  الشخصى اإلختبار یجتاز أن -٧

 التقدم بشروط الكامل اإللتزام تضمن كتابیة بتعھدات المرشح یتقدم أن -٨
 فى المدرجة البیانات تكون أن على التأكید مع ، العسكریة بالصفة للتكلیف
 فترة طوال صحیحة المرشح قبول أساسھا على تم والتى ، القبول أوراق
  ) . التكلیف فترة(  المسلحة بالقوات وجوده

 ، المسلحة بالقوات بھ المعمول العسكرى الزى بإرتداء المرشح یلتزم أن -٩
 بالصفة للتكلیف الترشح إحتیاط كضابط العسكریة الخدمة أدى لمن یسمح وال

  . العسكریة

  

  : المرشح فى تتوافر أن یجب التى الشروط:  ثانیاً 



 ٣٤ عن السن یزید أال الماجستیر درحة على الحاصلین البشریین األطباء -١
  ١/١/٢٠٢١ فى سنة

 ٣٨ عن السن یزید أال الدكتوراه درحة على الحاصلین البشریین األطباء -٢
  ١/١/٢٠٢١ فى سنة

   الدكتوراه – الماجستیر – البكالوریوس فى جید عن التقدیر یقل أال -٣

   اإلمتیاز فترة أمضى قد یكون أن -٤

  : العسكریة بالصفة التكلیف مدة:  ثالثاً 

 أقصى بحد فآخر عام ویجدد عامین لمدة بالتكلیف الوزارى القرار یصدر -
  . أعوام أربعة

  المكلف بھا یتمتع التى والمزایا العسكریة بالصفة التكلیف مدة -

  : المكلف بھا یتمتع التى المزایا:  رابعاً  

 الزوجة(  وأسرتھ ھو الرتب جمیع من المكلف للضابط المجانى العالج - أ
 المجانى العالج فیكون اإلناث من كان إذا أما ، ذكورال من كان إذا)  واألبناء

 یقتصر الكفالة حق أن حیث المیزة بھذه الزوج ینتفع وال ، فقط وألوالدھا لھا
  . الزوجة ولیس الزوج على

 ما أو الجامعیة المؤھالت ذوى من العسكریة بالصفھ المكلف الضابط یمنح - ب
 المسلحة بالقوات العامل الضابط قرینة رتبة تعادل شرفیة عسكریة رتبة یعادلھا

  . یعادلھ ما أو الجامعى مؤھلھ على الحاصل

 شھادة التكلیف فترة إنتھاء بعد العسكریة بالصفة المكلف الضابط یمنح - ج
  . خبرة

 بمدة بیان التكلیف فترة إنتھاء بعد العسكریة بالصفة المكلف الضابط یمنح - د
 عند خدمتھ لفترة لضمھا المدنى عملھ لجھة لتقدیمھا المسلحة بالقوات خدمتھ
  . للمعاش إحالتھ

 المرتب المدنیة عملھ جھة تتحمل بالحكومة المعین المكلف الضابط - ھـ
 المعار حكم فى المكلف یعتبر كما ، الدوام صفة لھا التى والبدالت اتوالعالو



 بوظیفتھ واإلحتفاظ التعیین فى األولویة ولھ المسلحة بالقوات تكلیفھ مدة أثناء
  . ١٩٦٠ لسنة ٨٧ القانون من)  ١٧(  المادة لنص طبقاً  المدنیة

 المسلحة القوات من مرتباً  یتقاضى بالحكومة معین الغیر المكلف الضابط - و
(  تخرجھ عام فى مؤھلھ ذات على الحاصل العسكرى زمیلھ لمرتب مساویاً 
  . األخرى والممیزات العسكریة والبدالت العالوات ذلك فى بما)  القرین

 العسكریة والبدالت العالوات المسلحة القوات تتحمل األحوال جمیع فى - ز
  . المسلحة القوات فى لقرینھ المقررة األخرى والممیزات

  . الحكومة فى معینین للغیر%  ٩ مكافأة تكلیفھ إنھاء بعد المكلف یمنح – ى

  : ملحوظة* 

 فرع(  المسلحة القوات ضباط شئون بإدارة الملفات سحب باب فتح سیتم -
  .٢٢/٨/٢٠٢٠ الموافق السبت من إعتباراً  القبة بكوبرى)  والمكلفین اإلحتیاط

 الدفاع لوزارة الرسمى الموقع على المعلومات من للمزید -
) www.mod.gov.eg . (  

 مساءً ) ٣( حتى صباحاً ) ٩( الساعة من الفترة خالل المختصین مع للتواصل -
 )٠٢٢٦١٧٧٨٨(    الرقم على الرسمیة والعطالت األجازات عدا


