
 
 
 

 
 

 

 شـــــــروط التقــــديــــــــم
  

 ٦٠االنجليزية بنسبة التقل عن  الجيد باللغة االلمام % 
  شرط وجود جواز بحرى وسارى 
 الشهادات المطلوبة لكل وظيفة لدية 

 وليرا + الطبية الدولية + الحمى الصفراء والك االمـــــنركاب + كفائة العائمات +  ٤حتميات +  ٤

  تفتيش البحرىمن ال  (VI/2) + قارب (II/5)    نوبة ,   سطع ماهر  : بحار   للبحــــرى
  تفتيش البحرىمن ال  (VI/2) + قارب     (II/4)نوبة ,: شهادة نوبة مالحية  للنصف بحرى

  تفتيش البحرىمن ال   (VI/2)قارب +     (III/5)نوبة ,   ر: بحار ماكينة ماه  للزيــــات 
   تفتيش بحرى  من ال   (VI/2)قارب +    (III/4) نوبة  , دسيةهن: شهادة نوبة     للمساح  

    تفتيش بحرى  ن الم(VI/2)قارب+   (III/7)التفتيش البحرى  فنى تكنولوجيا كهربائية شهادة للكهربائى   : نوبة هندسية +
  فتيش البحرى من التطهى ) + شهادة طباخ سفينة  شهادات الهايحين ( فن ٤:    للطباخ   

  اذا توفر)( BRM   +DPــــاط   : للظب
   ERM  : للمهنـدسين 

  متطـــلبـــات التقــــديـــــم
  

 .ة منها وصور الجواز البحرى االختام علىالخبرة و شهاداتوالجوزات والمستندات و الشهاداتاحضار جميع اصول  -١
 .ا على فالش ميمورى + وضعه JPJ )( بصيغة  والجوزات والمستندات هاداتعمل اسكانر  لجميع اصول الش -٢
  بالستك . صورة شخصية خلفية بيضاء + ملف ٢عدد  -٣
   . ووضعة بالفالش ميمورىاستيفاء نموذج االبليكيشن المرفق + طباعة االبليكيشن  -٤
 قبل الحضــــور .اخد موعد عن طريق االتصال  -٥
 ة. الحضور للمراجع قبل )  الميل او الوتس ابعن طريق (  ارسال جميع الشهدات والجوزات والمستندات -٦

 ون )  ـــم التليفـــرق –ة ــالوظيف –م ـــاالس   :او رسالة الوتس اب االتى االيميل( يكتب فى     
  

 :  الشركــةعنـــــــوان 
  )  رــــرح البحــطب(د ـــديــالج CIBك ـــوار بنـــوالمدينة المنورة بجشارع عاطف السادات 

 بورسعيد  -االول الدور  -برج المتوكلين           
Location :   https://goo.gl/maps/5bT3qKk3VuUuL7rC7 
 
Tel           : + 05 111 32) 066( 2 : +   Tel                        04 111 32) 066( 2  
Wats app : + 2 0120 735 99 13                              https ://wa.me/201207359913 
E-Mail      : info@saratoga-eg.com                  CC    : a.said@msn.com 
                                        www.saratoga-eg.com 

  ملحوظة هامة :
   يتم االختبار للمتقدم بنفسة بفرع الشركة ببورسعيد فقط . 

    سيتم اتخاذ االجراءات القانونية فى حالة وجود مستندات غير صحيحة .



 
 
 

 
 

  

  
  ن ـــــاالبلكيش ئــــة ملــــكيفي

  
 زية من واقع  جواز السفر والجواز البحرى  يغة االنجليكتب بالل  -١
   يكتب بالحروف الكابيتل  -٢
  ثابتة ك اى بياناتيحريل او تعدعدم شطب او ت  -٣
 ورد ) و( الــ يحفظ االبلكيشن بنفس الصيغة   -٤
 على المكان المخصص للصورة  يتم وضع صورة شخصية خلفية بيضاء  -٥
  ارسال صورة شخصية كمرفق منقصل  -٦
  ) او بحارة او مهندس ضابطاالبليكيشن المرفق سؤاء اذا كان ( لتزام بنوعية اال  -٧
 المتقدم الدقة فى البيانات ويقر انها صحيحة وعلى مسؤليتة تعهد   -٨
 سيتم مراجعة كافة البيانات بمعرفتنا الثبات صحتها من عدمة   -٩

  
 نتمنى التوفيق للجميع ،،،

 
 
 
 
  


