وزارة التجارة والصناعة

السرية الذاتية
للسيد اللواء املهندس  /إمساعيل جابر
رئيس جملس إدارة
اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

أوالً - :البيانات الشخصية- :
االسم  /إمساعيل جابر حممد
تليفون املكتب22669650-22666847:
الربيد اإللكرتوني:

gaber2008@windowslive.com
goeic.gov.eg@gmail.com

ثانياً- :الوظيفة احلالية- :
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة على الصاااااادرات والواردات طبقاً لقرار الساااايد رئيس
جملس الوزراء رقم  2683لسنة 2016إعتباراً من .2016/10/20

ثالثاً - :املؤهالت العلمية- :
 لواء أ.ح مهندس
 حاصل على بكالوريوس اهلندسة – شعبة ميكانيكا معدات -من الكلية الفنية العسكرية يوليو .1981
 حاصل على دبلومة املعايرة ومراقبة اجلودة عام 1989
 ماجستري العلوم العسكرية.
 زميل كلية احلرب العليا  -أكادميية ناصر العسكرية العليا.

رابعاً :التاريخ الوظيفي- :
 أخر وظيفة عسكرية مدير إدارة املياه بالقوات املسلحة.
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للتنمية الصناعية من ابريل  2014حتى أكتوبر .2016
 رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة على الصاااادرات والواردات طبق ًا لقرار السااايد رئيس جملس
الوزراء رقم  2683لسنة  2016إعتباراً من .2016/10/20

خامساً - :التمثيل مبجالس اإلدارات املختلفة- :


عضو جملس إدارة جهاز محاية املستهلك.

 عضو جملس إدارة اجمللس الوطين لالعتماد.
 عضو جملس إدارة املعهد القومي للجودة.
 عضو مبجلس إدارة هيئة الرقابة النووية واالشعاعية.
 عضو مبجلس إدارة مركز التدريب اإلقليمي للتجارة اخلارجية.
 عضو مبجلس إدارة اهليئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة.
 عضو جملس إدارة املعهد القومي للقياس واملعايرة.
 عضو باجمللس األعلى للموانئ برئاسة وزير النقل.
 عضو اجمللس القومي لضمان جودة الصناعة.
 عضو جملس املشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة.
 عضو جملس إدارة معهد حبوث الفلزات.

سادساً- :املهارات والكفاءات الشخصية- :
-

القدرة العالية والكفاءة يف اإلدارة والقدرة على التواصل مع املرؤوسني.

-

القدرة والكفاءة يف إدارة املشروعات وفرق العمل.

-

اخلربة والقدرة على التخطيط واملتابعة الدقيقة للتنفيذ وتقييم األداء.

-

اخلربة اجليدة يف جمال التعاقدات وأنسب أسلوب لتدبري االحتياجات مع ترشيد اإلنفاق.

-

القدرة على العمل بالفريق والتعاون مع كافة العاملني به للوصول ألفضل أداء.

-

املهارة واخلربة يف فن القيادة والتواصل مع جهات االرتباط واملرؤوسني مع نقل اخلربة وخلق الكوادر
اجلديدة املتميزة.

-

الرغبة املستمرة على التعلم وتطوير االداء والتأهيل الشخصي.

