
 

 

    

 
  

 

ي المانيا
 
 فتح باب التقديم للتوظيف ف

ونيات ي الكتر
 فن 

 

نامج اإلقليمي "    ي وزارة التعليم العالي للتر
 
ي اطار تنفيذ الحكومة المرصية والمتمثلة ف

 
ل من أجف

ي 
ي شمال أفريقر

 
اكة مع ” THAMM“مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال ف وبالشر

ي تهدف الي تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بي   دو وزارات وجهات وطنية 
ل ودولية والنر

 المنشأ والمقصد،

نامج آللية تنقل للتد          العمل ريب و يش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن تنفيذ التر
ي ألمانيا، جنًبا إل جنب مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

 
ي GIZف

 
الفيدرالية   مرص ووكالة التوظيف( ف

بيBAاأللمانية ) م ة والتعلي( وبالتعاون مع وزارات .. التعليم العالي والبحث العلمي والقوي العاملة والتر
.. سيتم فتح باب التقديم لعدد  ي

ي العمل بألمانيا..  20والتعليم الفن 
 
ونيات للراغبي   ف ي إلكتر

 فن 
ي الخمس تخص

 
 صات التاليةوسيتم فتح باب التقديم ف

ونيات لتكنولوجيا التشغيل -1 ي إلكتر
 . فن 

ونيات لألجهزة واألنظمة -2 ي إلكتر
 فن 

ونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل اآللي  -3 ي إلكتر
 فن 

ونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء -4 ي إلكتر
 فن 

 ُمركب األنظمة الكهربائية -5
ي المانيا: 

 
وط التقدم للعمل ف  شر

ي جمهورية مرص العربية ويحمل  ●
 
 الجنسية المرصية. مقيم ف

 السن ال تزيد عن أربعي   عاما.  ●
 حاصال علي مؤهل متوسط .  ●
ي نفس المجال بعد التخرج.  ●

 
ة مهنية ال تقل عن سنتي   ف  ختر

ي مستوي  ●
ية حنر ي المرجعي للغات  B2معرفة اللغة اإلنجلت    لإلطار األوربر

ً
 .”CEFR“وفقا

 إجادة التعامل مع العمالء.  ●
 

: ولمزيد من المعلومات         عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي
bit.ly/CompetencyProfilesElecTechhttps:// 

ي التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه االستمارة:         
 
كما يمكن للراغبي   ف

https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians 
ي لتقديم الطلبات وهو THAMM@EMIGRATION.GOV.EG وإرسالها إل 

 
بحلول الموعد النهاب

 سبتمتر الجاري.  22األربعاء 
ي الطلبات المكتوبة بخط اليد، عل أن        

 
ي االعتبار أنه لن يتم النظر ف

 
ء ملتم يهذا ويرجر األخذ ف

ي الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايت  والمرس
 
ونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط ف لة االستمارة إلكتر

 . ي
 
 بحلول الموعد النهاب

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FCompetencyProfilesElecTech%3Ffbclid%3DIwAR1lo8CqFEePxiPBs5zum3O4OwliAB6ezf8waDCAqljWZ88Um1a93jXMSms&h=AT3gRSCYpZGavDG4kU4KfE0pXpM_03AC0JctVfTcA2uSl0W44TFT0y4YPMAv6sn5cGtbkJos9qf3AIYJeALCVjyTYJsZW4-AojS5o4VaPGGIkhZ_93FzIzJbZycDrll41CyZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT21kLBLarACSTDYYNQYMJwzfXaucWbgYWQuQAmzYXF4kevNLlDYJsCyo8RNta5MJrtpku7CtX_94DhEXIpPv25PeUqxbR-9jCPmPoabqDLvCP2qLlwSNxLlpXo7hteAqNzPH_QQ8-Lpi_Tx2WWXb9PZby8WUgHMs5oqLN8t2g2UYP0
https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians?fbclid=IwAR1-AuGBdU5XkU8bvwEPq8MrU3wp2YIBY74rDT2e4-DbzpWN6-uYUjdMXBc

