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 6822فرصــة للعمل بالتعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت 

 

 ألـ  ــــاب    38ة واإلحصــاء عـن حاجته لعـدد ــــزى للتعبئة العامــــاز املركـــيعلــن اجله

ـ     من اجلنسني للعمــل  ن واملنشـآت ــــال    اكجامعـــى بيـــانات عـــن السكـــان واإلسكــ

 . جبميــع حمافظــات اجلمهوريـــة 6824/  6/  2وحتــى  6822/  0/  68الفـــرتة مــن 

    ـ ز لتنفــــي   ايأتى ذلك اإلعــالن فــى ضــوء اإلستعـدادات اجلاريــة التى يقـــوم بهـــا اجلهــ

، ونظــرًا ألهمية ذلك التعــداد  6822التعـداد العــام للسكــان واإلسكــأن واملنشــآت عــام 

مــرة كل عشــر سنوات وحيظــى بأهمية كــربى فى وضـع السياسـات والربامـــ     ال ى ينف  

ـــة إل  ـــة الالزمـ ـ    احلكوميـ ــ ـــدد اجله ـــد ح ـــة فقـ ــاملة واملستدامـ ـــة الش ـــداا التنمي ز احـ

 . ادى ـــمبقابل مواملواصفــات املطلوبة للمتقدمني للعمــل 

 ـالع على تفاصيــل اإلعــالن ميكن الدـو  على املوقع اإللكرتونى للجهــاز لإلطـ. 

eg.gov.capmas.www://http 

 .وكــ ا من ـــال  مكاتبنا باحملافظــات املوضحة على املوقــع  
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 واإلحصاء العامة للتعبئة املركزياجلهاز 

 

 عـن طـلب مشاركيــن إعـــــــالن

  6822 ام للسكانــــللعمـل فى التعـداد الع

ات ــــ جلمـع البيان  امليـداني لعمـل  ا ىـمشارك ف آل  38واإلحصاء عن حاجته لعدد  العامة للتعبئة املركزييعلن اجلهاز  - 2

ـ إل 68/0/6822رتة مـن  ـــ ال  الفــ،  6822ان واملنشآت ــداد العام للسكان واإلسكـــــالتعرق ــــضمن ف  2/6/6824ى ــ

 .  ى مجيع حمافظات اجلمهوريةـف

ـ ة تفصيليــــــ ن أهـم املشروعـات القومية ويوفــر بيانـات ـامل  ــــيعــد مشــروع التعـداد العـام م  - 6 ـ ة عـــن كاف ــ ة ـــ

 .ة مشروعات التنميــة ـــنواحى احليــاة اإلجتماعية واإلقتصادية الالزمـة لكاف

ـ ًا مروع الكبيــر تفرغــًا تامـــــى هــ ا املشــــيتطلــب العمل ف  - 4 ـ  فيـــه وأي  نين العـامل ـــــ ًا مواصلــــة العمــل   ــــ

 .وع ـــــًا ومســاءًا وكـل أيام األسبــــددة صباحـــــــال  الفرتة احمل

 :هلــ ا العمــل الوطنى ال خــم اآلتــى  نييشــرتط فى املتقدمــ – 3

 . مصـــــــــــرى اجلنســـــــية  -أ   

 .احلصــو  علــى مــؤهل عا   –ب  

 . 6822/  4/  2فى ( عــام  38) اليزيــد السن عــن  -جـ  

 .( لل كور فقـط ) ة أو اإلعفــاء منهــا ـتأديــة اخلدمــة العسكري -د   

 .أو ما مياثلها ICDL  إجادة التعامل مع احلاسب اآلىل ويف ـل احلاصلون على ـهادة الـ -هـ  

رتة العمـل وطبقـًا ملعــدالت    ــــال  فـموزعة ـهريًا ( أل  جنية 26) ارون مكافأة بإمجاىل حواىلاملخت ظممع اضىيتق – 0

 .اج ـــــودة اإلنتــــوج

املوضـ  عناوينهـا   التقــدم ملكاتب اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصـــاء بعواصـــم احملافظـات     نيعلــى الراغبــ  - 2

 :وتقدم األوراق اآلتيــة  6822/  4/  42إىل  6822/  4/  20ـال  الفرتة مــن ى موقع اجلهـاز عل وأرقام تليفوناتها

 .صــورة من بطاقة الرقــم القومــى   -أ    

 .ن ـهــادة اجلامعـــــــة ـــصورة م  -ب   

  ( . x 2 3)  صــورة ـخصية ( 4)عـدد   -جـ   

 . مياثلهاأو ما ICDLصورة احلصو  على ـهـادات   - د   

 (الشخصــــى ) عنـــوان الربيــد اإللكرتونــى  - هـ  

 .التقديم جمانًا وال يتم دفع اى رسوم أو  دمغات أو رسوم توقيع  -4

 8663862422/   8663863220:           ون ـــــــفتليلإلستفسار 

 pres_capmas@capmas.gov.eg: الربيد االلكرتونى 

 

 

 

 

 
 ى مصرـلنبنـارك معنا 



مكان التسجيلالتليفونالعنواناسم المسجلأسم المكتبم

هالة محمد احمد

عاطف عبدالمسيح

هبه ابراهيم عاشور

ريهام كمال عثمان

عصام امام حسن

منى سلمان محمد

اسماء فوزى حسن

كريم بيومى احمد

منار محمود سيد

سعدية عبدالقادر محمد

مكان التسجيلالعنواناسم المسجلأسم المكتبم

هدى عبدالسيد ابراهيم

منى احمد على

فايزة محمد على

عزيزة احمد عبدالفتاح

حنان صديق السيد احمد

ابراهيم عبدالعزيز

محمود السيد غمرى

عمرو شحاته الوكيل

نورا عبدالخالق

هالة عاطف على

محمد نزيه

محمد اليمانى

زهراء احمد عبدهللا

محمد أمين أمين

منه هللا على المنذر

والء مصطفى خليفه

شريف محمد رضوان

رقيه محمد احمد

الكبرى القاهرة أقليم

المكتب057/2247170ش سعد زغلول عمارة محمد الزينى الدور االول علوى6دمياط9

المكتب050/2525158فوق المطافى- برج الزهراء طريق صالح سالم الدور الثالث - المنصورة الدقهلية8

المكتب046/4952077ش المطار/ مساكن حسن عالم  (12)عمارة - مطروح مطروح7

المحافظة045/3317075أبوبكر الصديق (1)دمنهور عمارة - ش أحمد عرابى 8البحيرة6

عمارة االوقاف أمام السكة الحديد- طنطا الغربية5
040/3333198

040/3330583
المكتب

المكتب047/3232869أعلى مبنى المستشار العسكرى/ مجمع المصالح الحكومية خلف مبنى المحافظة كفر الشيخ4

المكتب048/2239886أمام جوازات شبين الكوم- الدور االرضى  (د)جناح - مجمع المصالح - شبين الكوم المنوفية3

2
غرب 

االسكندرية
المكتب03/4940351االسكندرية- طريق الحرية امام المحافظة 67- األسكندرية 

1
شرق 

االسكندرية
المكتب03/4200484 ش مسجد االصدقاء3‘2 شقة 98مساكن سموحه عمارة 4- االسكندرية 

البحرى الوجه أقليم

المكتب25502416 مايو حى رجال األعمال أعلى محطة أتوبيس جهاز المدينة15مدينة حلوان5

المكتب013/3214810ش محلج بنك مصر عمارة العطار بالمنشية بنها- بنها القليوبية4

المكتب38306268بجوار سنتر البكرى  (أ،ب)مدخل  (23)عمارة  (2)المجاورة  (11)  الحى  أكتوبر-306

المكتب35735350شارع رمسيس محطة نصر الدين أعلى نفق الهرم بجوار محالت بى تك27- الجيزة الجيزة2

المكتب25753457(وسط البلد)يوليو عمارة شمال بجوار مطعم جاد 26ش 11- القاهرة ادارة مركزية1



التليفونالعنواناسم المسجلأسم المكتبم
مكان 

التسجيل

ايمان احمد عطا

نرجس ابراهيم قناوى

ايمان عبدالقادر احمد

امنية محمد عطاهللا

ايمان السيد سلمان

سومه عبدالستار عبدالمجيد

محمد عالء الدين عبدالرحمن

محمد عبدالعظيم مختار

محمود كامل منعم

محمد السيد محمد

ماهر عبدالمنعم بيومى

يوسف صالح حامد

مكان التسجيلالتليفونالعنواناسم المسجلأسم المكتبم

نيرمين حلمى

منى حسن احمد

احمد طارق يحى

وائل احمد

محمد نبيل

شعبان موسى

عبدالرحمن عادل احمد

رشا طه عامر

الفت محمد حسن

ايمان احمد حامد

(الخارجة  )محمد صالح محمد 

(الداخلة  )احمد محمد محسب 

بسمة المنشاوى دربى

جهاد سيد عبدالسيد

اكرام حسن

فاطمة الزهراء احمد

اسحاق ابراهيم مينا

فاطمة احمد محمد

065/3551769عالء الدين الحسينىالبحر االحمر10
المكتبعمارات الصوب خلف شركة مياه الغردقة الدور األرضى نهاية طريق المطار13

القبلى الوجه أقليم

االقصر9
عمارات كليوباترا مساكن سيدى محمود أعلى سجل مدنى بندر األقصر الدور الخامس 

(10)شقة 
المكتب095/2256995

اسوان8
بجوار المدرسة  (40)ش أبطال التحرير عمارة ج أرض النادى الدور الخامس شقة 

التجريبية الثانوية بأسوان
المكتب097/2302500

المكتب096/5332609 يوليو أمام جامع التحرير أمام شركة بنزيون23 ش قنا7

المكتب092/7925954 بجوار مطعم مرادونا2 شقة 10حى المروة عمارة الوادى الجديد6

المكتب43093/2325694ش النيل فوق صيدلية مجدى بجوار المدرسة االعدادية الجديدة سوهاج5

المحافظة086/2356512ش كورنيش النيل ديوان عام محافظة المنياالمنيا4

المكتب082/2322368ش الشهيد فاروق عبداللطيف بجوار مستشفى الرمد أمام مجمع المحاكم2بنى سويف3

المكتب084/6307847ش قيس ابن سعد الحادقة أمام مدرسة الثانوية الفنية بنات3الفيوم2

السويس قناة أقليم

المكتب088/2323728شارع أسماعيل القبانى بجوار مديرية التربية والتعليم الدور االول عمارة ابو غدير 23اسيوط1

المكتب069/3825198مدينة الطور- الدور الثالث  حى المرور  (4)  أسكان مبارك عمارة جنوب سيناء6

المكتب068/3351757 يوليو  الدور الرابع  بجوار كلية التربية26ش -  مجمع المصالح الحكومية شمال سيناء5

المكتب055/2303553 يوليو عمارة أبو غنيم المحطة23 ش 2-   الزقازيق الشرقية4

السويـس3
عمارة عبود  (عبد السالم عارف سابقاً)ش الشهيد مصطفى  أبو هاشم  -     السويس 

(22)شقة 
المكتب062/3224796

بورسعيـد2
عمارة ملك لهيطة أمام محالت عبد الوهاب  - شارع رمسيس والنهضة - بورسعيد 

وأمين  ندى
المكتب066/3225694

االسماعيلية1
التطبيقين المتفرع من ش شبين الكوم مبنى الكفاية اإلنتاجية خلف -      اإلسماعيلية 

مديرية القوى العاملة
المكتب064/3357139
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