
 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثانباحث أمن صناعي وسالمة وصحة مهنية  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الثانيةباحث أمن صناعي بالدرجة  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

 ثانباحث أمن صناعي وسالمة وصحة مهنية  العام للوظيفةالوصف  

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

 لثانيةالدرجة ا

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

بكالوريوس علوم )كيمياء ميكروبيولوجي  المؤهل 

 فيزياء(

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 18 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –ش الحجاز  151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون  اسم الوظيفة 

 بالدرجة الثالثة

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 رجة الثالثةمحام بالد نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون  الوصف العام للوظيفة 

 بالدرجة الثالثة

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

 الدرجة الثالثة

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

بالجدول العام أو المحاكم القيد  –ليسانس حقوق  المؤهل 

 االبتدائية 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

قومي لدراسات باسم السيد مدير المركز ال

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –ش الحجاز  151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثانسائق سيارة  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الرابعةسائق سيارة بالدرجة  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة الرابعة بالدرجة  انثسائق سيارة  الوصف العام للوظيفة 

 الحركة والنقلالنوعية لوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

 الرابعةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر  النوع 

 الصالحية والحصول على شهادة محو األمية المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

  اشعة ثالثفني  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

  الثالثةبالدرجة  اشعةفني  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة النوعية  لثالثةرجة افني معمل بالد الوصف العام للوظيفة 

 تمريض وصحة عامةلوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

 الثالثةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 متوسط أو فوق المتوسطمؤهل  المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثالثفني معمل  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

  الثالثةفني معمل بالدرجة  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة النوعية  الثالثةجة فني معمل بالدر الوصف العام للوظيفة 

 تمريض وصحة عامةلوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

 الثالثةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 متوسط أو فوق المتوسطمؤهل  المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 8 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 فني معمل رابع اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 فني معمل بالدرجة الرابعة  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

جة الرابعة بالمجموعة النوعية فني معمل بالدر الوصف العام للوظيفة 

 تمريض وصحة عامةلوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الرابعةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 متوسط أو فوق المتوسطمؤهل  المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 3 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثان إداريةكاتب شئون  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الثانيةبالدرجة  إداريةكاتب شئون  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة  الثانيةبالدرجة  إداريةكاتب شئون  الوصف العام للوظيفة 

 وظائف المكتبيةلالنوعية ل

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الثانيةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –ش الحجاز  151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 رابع إداريةكاتب شئون  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 بالدرجة الرابعة إداريةكاتب شئون  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة بالدرجة الرابعة  إداريةكاتب شئون  الوصف العام للوظيفة 

 وظائف المكتبيةلالنوعية ل

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الرابعةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 5 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –ش الحجاز  151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 رابع نظام وأمنكاتب  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 بالدرجة الرابعةكاتب نظام وأمن  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة ب نظام وأمن بالدرجة الرابعة كات الوصف العام للوظيفة 

 وظائف المكتبيةلالنوعية ل

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الرابعةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثالثمسجل بيانات  اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الثالثةمسجل بيانات بالدرجة  نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة الثالثة ات بالدرجة مسجل بيان الوصف العام للوظيفة 

 وظائف المكتبيةلالنوعية ل

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الثالثةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر أو أنثى النوع 

 مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 1 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 



 

 

 

 

 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 أول معاون خدمة اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الرابعةبالدرجة  معاون خدمة نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة لرابعة االدرجة ب معاون خدمة الوصف العام للوظيفة 

 الخدمات المعاونةالنوعية لوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الرابعةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر  النوع 

 الصالحية والحصول على شهادة محو األمية المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 3 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثان معاون خدمة اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الخامسةبالدرجة  معاون خدمة نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة  الخامسةالدرجة ب معاون خدمة الوصف العام للوظيفة 

 الخدمات المعاونةالنوعية لوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الخامسةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر  النوع 

 الصالحية والحصول على شهادة محو األمية المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 5 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

 النزهة  –مصر الجديدة  –الحجاز  ش 151

 بريد الحرية مصر الجديدة 8812ص.ب 

 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 ثان معاون خدمة اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 الخامسةبالدرجة  معاون خدمة نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة  الخامسةالدرجة ب معاون خدمة الوصف العام للوظيفة 

 الخدمات المعاونةالنوعية لوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  الخامسةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر  النوع 

 الصالحية والحصول على شهادة محو األمية المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 5 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 
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  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  الوظائف :  

  المرفقات 

 معاون خدمة اسم الوظيفة 

المركز القومي لدراسات السالمة والصحة  جهة العمل 

 المهنية وتأمين بيئة العمل

  كود الوظيفة 

 السادسةبالدرجة  معاون خدمة نوع الوظيفة 

 وزارة القوى العاملة  اسم الوزارة 

بالمجموعة  السادسةجة بالدر معاون خدمة الوصف العام للوظيفة 

 الخدمات المعاونةالنوعية لوظائف 

أن يكون المتقدم معين في جهة حكومية وفي  المهارات األساسية 

  السادسةالدرجة 

  المهارات الفنية 

  سنوات الخبرة 

 ذكر  النوع 

 الصالحية والحصول على شهادة محو األمية المؤهل 

  التقدير 

  العمر 

 11/11/8112 تاريخ بداية اإلعالن 

 11/18/8112 تاريخ انتهاء التقدم 

 3 عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة 

على من يرغب في النقل أو الندب التقدم بطلب  بيانات االتصال والتقدم للجهات 

باسم السيد مدير المركز القومي لدراسات 

السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 
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 بيان حالة وظيفية من جهة عمله  المستندات المطلوبة 

  مواعيد المقابالت الشخصية واالختبارات 

  أسماء من وقع عليها االختيار 
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