
 

  سفارة ماليزيا
 قسم التعليم ماليزيا

 تعلن عن وظيفة خالية

 عامل نظافة عام
 المهمات الوظيفية:

 

 سكن الطالب وكل ما بداخل وخارج الديواننظافة ديوان ماليزيا بما فيه من مكاتب، غرف  •

 أعمال البستنة واألعمال العامة •

  للعملأي وقت وفي أي ساعة الحق في استدعاء العامل  للسفارة •

•  

 المطلوب:

 

 أن يكون حاصل على الثانوية العامة او ما يعادلها  •
 سنة ٢٥أال يتعدى السن  •
 مصري الجنسية •
 العربية واالنجليزية نيجيد التحدث والكتابة باللغتي •

 
 المرتب والمزايا:

 

 االشتراك بالتأمينات االجتماعية ودوالر  ٧٠٠دوالر أمريكى  •

 للتقديم بالوظيفة:

 

 (www.emegypt.netمن موقعنا األلكترونى :  ستمارة)تنزيل اال ستمارة االملئ  •

 من البطاقة الشخصية وجواز السفرصورة  •

 )الثانوية العامة او ما يعادلها( صورة من الشهادة الدراسية •

 صورة من الصحيفة الجنائية )الفيش والتشبيه( •

 : 2017سبتمبر  االثنين 52وتقديمها قبل يوم امالء األستمارة برجاء 

 

 بالعنوان اآلتى:

 سفارة ماليزيا 

 قسم التعليم ماليزيا

 ديوان ماليزيا بالعباسية

 شارع سبيل الخاذندار،  ٢٦

 من ميدان عبدة باشا، العباسية، القاهرة 

 



 
  
 

 
 

Embassy of Malaysia 

Education Malaysia Egypt  
APPLICATION OF EMPLOYMENT 

 

This form should be written by  

applicant in own handwriting. 

 

 

Post Applied for:          

 

Full Name:                   

 

Date of Birth:  Male/Female:  Married/Single: Nationality and Religion: 

                                  

 

Full Postal Address:             

 

Email:         Telephone No.:     

 

 

Particulars of (or any other ID/Passport Number:      Place of Issue:     Date of Issue: 

Identification documents)  

                                             

 

Qualifications/Experience 

 

Date from / To:  Post:  Employer:   Last Salary: 

 

                                               

 

                                               

 

                                               

 

                                               

 

Educational Records: 

 

Tertiary Qualifications:     Location    Year Attended:    Certificate/Degree:   Main Field 

  of Study: 

 

                                                          

 

                                                          

 

                                                          

 

                                                          

 

 

 

 

 

 
 

Photo 



Languages Spoken:  

       

 Arabic  Excellent  Good  Fair 

        

 English  Excellent  Good  Fair 

        

 Others: ___________________  Excellent  Good  Fair 

 

 

Ability to speak other languages:           

 

Social Activities/Hobbies:            

 

Remarks (This area is for any extra information the applicant wishes to add):      

 

              

 

              

 

              

 

Any Chronic diseases? If any, please stated:          

 

              

 

              

 

 

 

I certify that above information given is right and true: 

 

 

       Signature of Applicant:     

 

       Date:        

 

 

 

 

Please return the completed form to this address: 

 

Embassy of Malaysia, 

Education Malaysia Egypt  

26, Sabil Alkhazendar St. 
From Abdou Basha Square,  

Abbasiah, Cairo 
Arab Republic of Egypt 

 
Tel: +202-24873858 
Fax: +202-24873859 

Email: admin@emegypt.net 
www.emegypt.net 

 
 

http://www.emegypt.net/

