
 

 2021لسنة  2اعالن رقم 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

بمعامل للعمل بعض التخصصات ( وظيفة ل120لشغل عدد )عن حاجتها  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتتعلن 

ً لقرار وزرارة الجمهورية وذلك عن طريق التعاقد لمدة عام  وإدارات الهيئة بالمقر الرئيسى وفروعها بمحافظات لمدة عام طبقا

 : لتالىاعلى النحو لموازنة الباب الرابع،  3/4طبقا للبند  2018لسنة  25التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى رقم 
 

 

 

 

 شغل الوظيفة:شروط 

 نشر اإلعالن.ا عند عام (30)يزيد السن عن  أال  •

 . األقل من إحدى الجامعات المصرية جيد( على)ان يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهالت مذكورة أعاله بتقدير عام   •

 مدينة السلوم.أن يكون من قاطنى المحافظة المطلوب التعيين بها ومقيما بها، عدا  •

 ثة سنوات على األقل فى مجال التخصص.خبرة ال تقل عن ثال •

  :والترشح وطريقة التقديمالمستندات المطلوبة 

 . صورة شهادة المؤهل الدراسى •

 . صورة شهادة الميالد •

 .ر(صورة الموقف من الخدمة العسكرية )للذكو •

الهيئة فرع  
اإلدارة المركزية وظائف 

 لتكنولوجيا المعلومات
الكيميائيةمعامل الوظائف  الصناعيةمعامل الوظائف      

لسلع فحص اوظائف 

 الصناعية

المقر 

الرئيسى 

بمطار 

 القاهرة 

علوم بكالوريوس  (4)عدد  -

أو  حاسبات ومعلومات

هندسة  بكالوريوس

 .حاسبات

بكالوريوس علوم  (8)عدد  -

تخصص )كيمياء( أو 

هندسة تخصص بكالوريوس 

 كيمياء

 ا(.ميكانيكبكالوريوس هندسة تخصص ) (4)عدد  -
 

 -بكالوريوس علوم تخصص )كيمياء (3)عدد  -

 بكالوريوس هندسة تخصص )كيمياء(. فيزياء( أو
 

 .كهرباء(بكالوريوس هندسة تخصص ) (3)عدد  -

- 

 األسكندرية

بكالوريوس علوم  (1)عدد  -

أو  حاسبات ومعلومات

بكالوريوس هندسة 

 .حاسبات

بكالوريوس علوم  (11)عدد  -

تخصص )كيمياء( أو 

هندسة تخصص  بكالوريوس 

 كيمياء

 بكالوريوس هندسة تخصص )ميكانيكا(.( 4)عدد  -
 

-وس علوم تخصص )كيمياءبكالوري (2)عدد  -

 بكالوريوس هندسة تخصص )كيمياء(. فيزياء( أو
 

 بكالوريوس هندسة تخصص )كهرباء(.( 9)عدد  -

بكالوريوس هندسة ( 5)عدد  -

ميكانيكا  -كهرباء تخصص )

أو  -ميكانيكا سيارات  -إنتاج 

 .كهروميكانيكا(

 

 السويس

بكالوريوس علوم  (1)عدد  -

أو  حاسبات ومعلومات

بكالوريوس هندسة 

 .حاسبات

بكالوريوس علوم  (7)عدد  -

تخصص )كيمياء( أو 

تخصص  هندسةبكالوريوس 

 كيمياء

 بكالوريوس هندسة تخصص )ميكانيكا(.( 1)عدد  -
 

 -بكالوريوس علوم تخصص )كيمياء (1)عدد  -

 بكالوريوس هندسة تخصص )كيمياء(. فيزياء( أو
 

 بكالوريوس هندسة تخصص )كهرباء(.( 5)عدد  -

بكالوريوس هندسة ( 5)عدد  -

انيكا ميك -كهرباء تخصص )

أو  -ميكانيكا سيارات  -إنتاج 

 .كهروميكانيكا(

 

 دمياط

بكالوريوس علوم  (1)عدد  -

أو  حاسبات ومعلومات

بكالوريوس هندسة 

 .حاسبات

بكالوريوس علوم  (9)عدد  -

تخصص )كيمياء( أو 

هندسة تخصص بكالوريوس 

 كيمياء

 بكالوريوس هندسة تخصص )ميكانيكا(.( 5)عدد  -

 بكالوريوس هندسة تخصص )كهرباء(.( 2)عدد  -

بكالوريوس هندسة ( 4)عدد  -

انيكا ميك -كهرباء تخصص )

أو  -ميكانيكا سيارات  -إنتاج 

 .كهروميكانيكا(

 

 بورسعيد

بكالوريوس علوم  (1)عدد  -

أو  حاسبات ومعلومات

بكالوريوس هندسة 

 .حاسبات

بكالوريوس علوم  (11)عدد  -

تخصص )كيمياء( أو 

هندسة تخصص بكالوريوس 

 كيمياء

 بكالوريوس هندسة تخصص )ميكانيكا(.( 2)عدد  -
 

 -بكالوريوس علوم تخصص )كيمياء (2)عدد  -

 بكالوريوس هندسة تخصص )كيمياء(. فيزياء( أو
 

 بكالوريوس هندسة تخصص )كهرباء(.( 3)عدد  -

بكالوريوس هندسة ( 4)عدد  -

انيكا ميك -كهرباء تخصص )

أو  -ميكانيكا سيارات  -إنتاج 

 .كهروميكانيكا(

 

 .زراعةبكالوريوس ( 2)عدد  - - السلوم



 صورة بطاقة الرقم القومى من الوجهين •

 شهادة الخبرة.  •

 السيرة الذاتية. •

 . وفقاً لحاجه العمل بها الهيئةاقرار بالموافقة على العمل بأى موقع أو إدارة تراها  •

، وذلك من خالل ارسال السيرة الذاتية وصور المستندات يتم تلقى طلبات المتقدمين للتعاقد على الوظائف المشار اليها الكترونياً فقط  •

لن و عالناإلتاريخ نشر من  خمسة عشر يوم خالل وذلك  career.goeic@gmail.com   :البريد اإللكترونىالمطلوبة على 

والمستندات  لشروطلعالن أو الغير مستوفاه إلأو بعد انقضاء فترة ااأللكترونى  البريدوسيلة يتم االلتفات للطلبات الواردة على غير 

ولن يتم األلتفات ألى طلبات بعد انتهاء  2021/  4/  15، علما بأن أخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق  المطلوبة باإلعالن

 الموعد القانونى .

 شروطاللجميع للسادة المتقدمين المستوفين  %75 ال تقل عن تخصصية بنسبة نجاحومواد نجليزية سيتم عقد إختبارات لغة إ •

 والمستندات المطلوبة باإلعالن.

 وفقاً لنسبة النجاح المحددة، كما سيتم طلبالمذكورة ختبارات التقييم إلذين اجتازوا الة شخصية مع المتقدمين سيتم عقد مقاب •

ً باإلضافة الى غيرها من المستندات المقررة قانوناً،صور أصول  ومراجعة كشف الجراء وإ المستندات السابق ارفاقها الكترونيا

 .المرشحين للتعاقدوالمجتازين للمتقدمين طبى 

 .ختبارات التقييم مضافاً اليها درجة المقابلة الشخصيةإطبقاً لترتيب المتقدمين فى نتيجة عداد المطلوبة أليتم قبول ا •

 

 

 
 

 

 

mailto:career.goeic@gmail.com

