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 إعـــــــالن هــــــــــــام
 تعلن إدارة اإلعارات الخارجٌة بالمدٌرٌة

 عن إعادة فتح باب تلقً استمارات اإلعارة الخارجٌة للعاملٌن بالمدٌرٌة للعام الدراسً 2022/2021

   2021/4/29الموافق  الخمٌسحتً   2021/4/6 الموافق الثالثاءوذلك فً الفترة من  
دي إدارة اإلعارات الخارجٌة بالمدٌرٌةلوتسلم االستمارات   

 وٌــشـتـرط فً المـتـقـــــــدم لإلعــــــــــارة مــا ٌــلــً: 

 أن ٌكون مصري الجنسٌة. -1
  شهراً علً األقل فً العمل بالتربٌة 36أن ٌكون مقٌداً علً درجة مالٌة مدرجة بموازنة وزارة التربٌة والتعلٌم أو المدٌرٌات بالمحافظات "قضاء  -2
 : المنتدب ٌتقدم لإلعارة إلً الجهة األصلٌة التابع لها.ملحوظة             ."شهراً فً ذات المحافظة المنقول إلٌها 24والتعلٌم وقضاء  
شاغلً وٌة والمالٌة والمكتبٌة والعمالٌة للمدرسٌن وشاغلً الوظائف اإلدار 2021/10/1فى  خمسٌن عاماً ستة و عاماً ( 56) أال ٌزٌد السن عن  -3

 الوظائف اإلشرافٌة ووظائف التوجٌه الفنً ومن ٌتقدم للتدرٌس باللغات األجنبٌة.
صالحٌته للسفر للخارج من الناحٌة الصحٌة وخلوه من العاهات والعٌوب الجسدٌة  تثبتأن ٌرفق بطلب اإلعارة شهادة طبٌة صادرة من جهة رسمٌة  -4

 الواضحة.
 واعد المنظمة لحصٌلة اإلعارات قتربٌة وتعلٌم وذلك بناءاً علً النشرة العامة بشأن ال 123بموجب إٌصال  ) ثالثون جنٌهاً (تسدٌد مبلغ قدره  -5
 ون المالٌة وااإلدارٌة. بالشؤ –الخارجٌة لدي أ/ براهٌم كمال محمد   
من قرار تعٌٌنه مع  ٌا تعلٌم أن ٌرفق صورةعلً كل متقدم باستمارة إعارة أن ٌرفق صورة من المؤهل الحاصل علٌه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوج -6

 االستمارة.
 جنٌه. 2ٌلصق علً استمارة اإلعارة طابع مهن تعلٌمٌة فئة  -7
        عارة وإذا كانت أنسة بالنسبة للسٌدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة علً سفرها للخارج دون اصطحاب األطفال وأن تكون سارٌة طوال مدة اإل -8

 الموافقة من ولً األمر.أو أرملة أو مطلقة تكون 
 إرفاق صحٌفة األحوال األلكترونٌة للمدرسٌن والموجهٌن والوظائف اإلشرافٌة. -9

 ( .2018/2019ن ٌكون حاصالً علً تقرٌرٌن كفء للتخصصٌة وممتاز لإلدارٌٌن عن العامٌن األخرٌن بالتربٌة والتعلٌم )أ -10
اإلدارة ن ٌتقدم باقرار من هٌئة التنظٌم ومنها بصفة نهائٌة أما اإلعفاء المؤقت أو الذى لم تنتهً فترة االحتٌاط فعلٌه أ أداء الخدمة العسكرٌة أو اإلعفاء -11

 أو إدارة شئون العاملٌن بالموافقة علً السفر.

 مــــــوانـــع الـــتــــقــــدم لـإلعـــــــــــــــــــــــــــــارة
 ة برجاء الرجوع إلى إدارة االعارات الخارجٌة بالمدٌرٌةموانع التقدم لإلعار لمعرفة. 

 

 : التخصصات المطلوبة      
 جمٌع التخصصات وجمٌع الوظائف المختلفة ) ذكور و إناث ( -

 عملً ( . –جمٌع تخصصات ووظائف التعلٌم الفنى ) نظري  -

 إلً جانب التخصصات التالٌة:  -

 فنً صٌانة كهربٌة. -2                            فنً تركٌب معدات طاقة شمسٌة.                 -1

 فنً مٌكنة زراعٌة. -4فنً شبكات المٌاه واألعمال الصحٌة.                                        -3

 فنً الطاهً. -6                                                        فنً المالبس الجاهزة. -5

 شخصٌاً إلدارة اإلعارات الخارجٌة بالمدٌرٌة لإلطالع علً التعلٌمات والقرارات الوزارٌة. ## تقدم الطلبات        

             الدقة فً  اإلعارات الخارجٌة تهٌب بسٌادتكم عدم تجاوز المدة المحددة ونأمل تحري## إدارة         

 المدونة قبل إبداء الرأي. حة البٌاناتصتدوٌن البٌانات،وعلً الرئٌس المباشر توخً جانب         


