
 

 
 

 
 النـــــــــــــعإ

ممن ا فى الخارج نسیرات التى تقدمھا القوات المسلحة المصریة ألبنائبرلین بأنھ فى إطار التیدفاع  علن مكتبی
المواقف  لتسویة عسكریةقضائیة  فقد تقرر حضور لجنة )امع ۳۰( تجاوزوا سن اإلمتناع عن التجنید

  .۲۱/۳/۲۰۱۸-۹ل المدة من التجنیدیة إلى برلین خال
الخاص صور من المستندات التالیة إلى البرید اإللكترونى  د إلكترونى تتضمنبری رسالة یرجى التكرم بإرسال -
 مع إحضار األصل أثناء الحضور لمقر اللجنة: )edabonn@mod.gov.eg(  مكتب الدفاعب

 .شھادة المیالد -۱
 .جواز السفر المصري -۲
 بطاقة الرقم القومى. -۳
مع ذكر مكان  )التسدید مسبقاً لمن قام ب( موضح بھ تاریخ السداد والمبلغ المدفوع الغرامةإیصال دفع  -٤

 .تجدید جواز السفر
 الرد علیھا وسیتملمقر اللجنة فى رسالة البرید االلكترونى موعد للحضور خالل المدة المحددة یتم ذكر أنسب  -
 .اإلعالن عن أى تفاصیل أخرى فى حینھو
أثناء أیام العمل الرسمیة من  )+٤۹۳۰۸۰۱۹۷۹٦۲٤حال وجود أى استفسارات یتم اإلتصال على الرقم ( -

الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، ومن الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة 
 مساء.

 
 

 سفارة جمھوریة مصر العربیة
 )مكتـب دفـاع برلیـــــن(   
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 (2رقم )  ـــــالنـــإعـــــ

 .32/4/3122-3خالل المدة من مكتب دفاع برلين ب حضورهابشأن اللجنة القضائية العسكرية المقرر 

 أوالً: تقرر أن تقوم اللجنة بتسوية المواقف التجنيدية للحاالت اآلتية:

ضرورة عرضها على ) عدا الحاالت الطبية ل عام ويستحقون التأجيل أو اإلعفاء 41دون سن المواطنون  -2

لفحصها وتحديد إمكانية  بالبريد اإللكترونىمسبقاً  مستندات الالزمةال إرسالمع القومسيون الطبى المختص ( 

 .التسوية من عدمه أثناء وجود اللجنة

 . من تجاوز سن الثالثين ولم يقم بتسوية الموقف التجنيدى -3

 ثانياً: المستندات المطلوبة:

جند, صورة ايصال التحويل  7, نموذج إثبات الشخصية المتوفر )بطاقة رقم قومى , شهادة ميالد , جواز سفر -2

 (.لمن سبق له تحويل الغرامة المقررة

 اإلعفاء أو التأجيل(. )لمن يستحق وكشف العائلة شهادات الميالد ألقارب الدرجة األولى باإلضافة للقيد العائلى -3

 بالخارج من مقر الدراسة معتمد من المكتب الثقافى المصري.للدارسين إثبات الدراسة  -4

 ثالثاً: المخطط الزمنى:

تلقى الطلبات واألوراق على البريد اإللكترونى  :7/4/3122من تاريخ اإلعالن وحتى يوم الثالثاء  -2

edabonn@mod.gov.eg . وعلى كل مواطن إقتراح الموعد األنسب له للحضور أمام اللجنة 

إيداع الغرامات المالية بالحساب المرسل بالبريد اإللكترونى لمن يستدعى موقفة :  7/4/3122-2الفترة من  -3

 .(على حدهسلوب الدفع لكل حالة إاإليداع أو إستكمال الغرامة السابق دفعها )سيتم تحديد قيمة الغرامة و

: تأكيد موعد الحضور أمام اللجنة لجميع المواطنين حيث يجب اإللتزام بالموعد  7/4/3122-2الفترة من  -4

 المحدد لكل مواطن تسهيالً لإلجراءات .

 إنعقاد اللجنة بمقر مكتب الدفاع ببرلين . 32/4/3122-3من -5

واقف التجنيدية )المجموعة األولى( للمواطنين )فى أقرب قنصليه تسليم شهادات الم 27-21-22/4/3122 -6

 مصرية لمحل اإلقامة(.

للمواطنين )فى أقرب قنصليه  تسليم شهادات المواقف التجنيدية )المجموعة الثانية( 37-41/4/3122 -7

 مصرية لمحل اإلقامة(.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

+( أثناء أيام العمل الرسمية من 5341212313735حال وجود أى استفسارات يتم اإلتصال على الرقم ) -

 الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً , ومن الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء.

 الحضور فى الموعد المحدد أمام اللجنة القضائية العسكرية.يجب إحضار أصل الوثائق المقدمة أثناء  -

 برجاء اإللتزام بالتوقيت المحدد لكل مواطن للعرض على اللجنة والذى سيتم تأكيده مسبقا بالبريد اإللكترونى. -

 سفارة جمهورية مصر العربية

 ـــــهــــاع برليـــــــب دفــــمكت
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