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 .شروط ا�ع�ن من الكشوف المعلنةغير المستوفين لتم استبعاد 

 كلية في والمعلومات الحاسبات نظم وتطوير الدراسات مركز المتوسطة المؤھ�ت حملة من للمتقدمين ا4لى الحاسب اختبارات عقد تقرر
 . ا4لى الحاسب اختبارات اجتاز لمن الطريق بذات الشخصية المقاب�ت موعد تحديد وسيتم القاھرة جامعة والمعلومات الحاسبات

 : كالتالي ا4ختبارات ستكون
 مھارات لقياس ) أول سكرتير ، أول كاتب ( لوظائف بالنسبة
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�ا4ختبارات مواعيد

   الرابط خ�ل من القومي بالرقم با4ستع�م او الھيئة وموقع ا4لكترونية الحكومة موقع على المعلنة للكشوف طبقا
 كل بجانب وموضح أبجديا ومرتبين القومي الرقم ببطاقة المدرجة ا�قامة لمحافظة و لوظائفھم طبقا مقسمة المعلنة الكشوف أن مراعاة مع

�.المتقدمين أكواد بعض تعديل تم فقد للوظيفة طلب من بأكثر المتقدمين السادة بعض لتقدم نظرا بأنه علما ا4ختبار توقيت و موعد متقدم

�ا4ختبارات مكان

 أمام القاھرة جامعة والمعلومات الحاسبات كلية في والمعلومات الحاسبات نظم وتطوير الدراسات مركز
 التطبيقية الفنون كلية بجانب و اEورمان حديقة

�ا4ختبارات تكلفة

 )عاليه الموضحين ا4ختبارين بإجراء سيقوم بيانات مدخل احدھم لوظيفتين للمتقدمين بالنسبة ( اختبار لكل جنية ٢٥
 معتمد سداد إيصال مقابل المحددة ا4ختبارات بمقر القاھرة بجامعة والمعلومات الحاسبات كلية لصالح المتقدمين بمعرفة تسدد

 بمقر بعد فيما تسلم المستوى تحديد اختبار بنتيجة معتمدة يھاعل سيحصل ا4ختبارات حضر متقدم كلل شھادة  استخراج سيتم هبأن علما
�.الھيئة

�ا4ختبارات نتائج

 على سواء ا4ختبارات كشوف إع�ن طريقة بنفس الشخصية المقاب�ت إجراء مواعيد وكذا ا4ختبارات اجتازوا من نتيجة إع�ن سيتم
  خ�ل من مباشرة القومي بالرقم ا4ستع�م أو بالھيئة الخاص الموقع على أو ا4نترنت بشبكة المصرية للحكومة ا4لكتروني الموقع
�الرابط

�: التعليمات

�.بالھيئة للعمل المقدم الطلب إلغاء علية سيترتب متقدم لكل المحددة والمواعيد التواريخ في ا4ختبارات حضور عدم حالة في -٣

�.المقررة الرسوم وسداد التسجيل إجراءات �نھاء اEقل على بـساعة المحدد ا4متحان ميعاد قبل الحضور -١

   كل قيام ضرورة مع ا4ختبار بإجراء يسمح لن وإ4 الھيئة لتعليمات طبقا ساري سفر جواز أو سارية القومي الرقم بطاقة بأصل الحضور -٢
�.الحضور إثبات كشوف في ) الرباعي با4سم ( بالتوقيع متقدم     

�.ا4ختبارات بمقر المتواجدين الھيئة مسئولي احد مقابلة يرجى استفسارات أي أو ا4ختبارات إجراء أثناء استفسار او مشكلة أي وجود حالة في -٤

�. )٢٦٧٣٦٩٢٢( رقم على نصر بمدينة السفارات بحي للھيئة الرئيسي بالموقع ا4تصال نرجو استفسار أي وجود حالة في -٥

�.دقيقة ٣٠مدته  وا4لتزام الكامل بوقت ا4متحان  -٦

�.ھيئة ا4ستثمار والمركز لن يعلن عن أي نتائجمن خ�ل ا4ستع�م عن النتيجة فقط  -٧
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 :ملحوظة ھامه 
�المتقدمين في وظائف مدخل بيانات وكذا وظائف سكرتير وكاتب سيقومون بإجراء ا4ختبارين ومحدد لھم موعدين مختلفين لتلك ا4ختبارات


