
  عام منشور

 مهندس كهرباء وظيفة بإختبارات خاص جدا هام

  ريق قرية البضااااا   –بأكاديمية مصاااار لل يراا للتدري  يتم إجراء اإلختبارات للسااااادم المسااااتوطيا لشاااارو  اإلع ا  -

 بجوار طندق نوطوتيل .

 10/10/2021كهرباء لوظيفة مهندس يتم إجراء إختبارات اللغة اإلنجليزية لجمي  المستوطيا لشرو  اإلع ا  -

 . يتم اإلع ا عا جدول اإلختبارات الحقاً بعد اعتماده )يرجى متابعة الموق  اإللكترونى للشركة بصفة يومية( -

لكل ما يجتاز اختبار اللغة اإلنجليزية لجمي  الوظا ف  بقاً لنتيجة اإلختبارات المعتمدم ما  اآللى يتم إجراء اختبارات الحاسااااااا  -

 للتدري .راا أكاديمية مصر لل ي

ً لنتيجااااة اإلختبااااارات يتم إجراء اإلختبااااارات الفنيااااة لكاااال ما إجتاااااز إختبااااارل اللغااااة اإلنجليزيااااة والحاااااساااااااااا  اآللى  -   بقااااا

 لمعتمدم ما أكاديمية مصر لل يراا للتدري  .  ا

يتم إجراء المقابلة الشااخصااية م  خمسااة أضااعاف العدد الم لو  لكل وظيفة والوارد باإلع ا بحد أدنى عشااروا ممتحا  -

تصادف تكرار مجموع الدرجات م  أكثر ما متقدم يتم اجراء المقابلة الشخصية  وإذا بقاً لترتي  أعلى الدرجات النها ية 

 الشخصية.عليه األخير طي المرشحيا إلجراء المقابلة  م  جمي  ما حصل على نفس مجموع الدرجات الحاصل

 ترد.جنيه )ما تاا جنيهاً( لكل إختبار ال  200الرسوم المقررم لكل إختبار ما قبل أكاديمية مصر لل يراا  -

جوية يتم ايداع الرسااوم المقررم إلختبار اللغة اإلنجليزية بواق  ما تاا جنيهاً بحسااا  الشااركة الو نية لخدمات الم حة ال -

 6/10/2021( طي موعااد أقصاااااااااه 01505010096840رقم )حسااااااااا  بااالجنيااه المصااااااارل لاادة )بناا  القاااهرم 

 على أا يكوا اإليداع بإساااام الشااااخص نفسااااه المتقدم لسختبارات وليس بإساااام شااااخص أخر مضاااااطاً إليه اساااام اإلختبار 

 -المتقدم له والوظيفة كما يلى :

 داعه بعد التاريخ المحدد وال يرد.....( وال يعتد بأة مبلغ يتم اياختبار ........ / ..............  & عا رباعى م المودعاس)

 mohamed.abdelrahman@nansceg.net ريد اإللكترونى التالى / بيتم ارسال صورم ايصال اإليداع على ال -

 اإلختبار م  احضااار أصاال ب اقة الرقم القومى وأصاال ايصااال إيداع رسااوم  بنصااف ساااعةيتم الحضااور قبل موعد اإلختبار  -

  ولا يسمح بدخول اإلختبار لما يخالف ما سبق .
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