
 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
           

 
 لشغل بعض الوظائف القيادية 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74بالوقااائا الرساامية العاادد  والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  2016لسااوة 
 وفقا للبياوات والشروط اآلتية : 2020

 لمركز التدريبمدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة رةاسم الوزا

 الوصف العام للوظيفة
 على رم  وظائف مركز التدريبتقا هةه الوظيذة   

برسم السياسة العامة لمركز التدريب والتى تكذل تلبية كافة اإلحتياجات هةه الوظيذة يختص شاغل 
 التدريبية

 والقياد  والتوجيا  ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام  
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

وارد البشاارية بالهيئااة بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة الماا 2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 .الوظيذة  عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 عال مواسبمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 المستندات المطلوبة

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

 عتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة .شهاد  خبر  عملية م 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

  موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى مقترحا وافيا لتطوير الوحد  مو محد
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 
وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 

 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  صور شخصية حديثة . 6عدد 

 ر  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة  .صو 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 

 

 وزارة التجارة والصناعة

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 لشغل بعض الوظائف القيادية 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 

 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تلعامة للرقابة على الصادرات والوارداتعلن الهيئة ا
مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 وفقا للبياوات والشروط اآلتية : 2020

 لواردات الحبوب والبقول مدير عام اإلدار  العامة  سم الوظيفةا

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة
 لواردات الحبوب والبقول  العامة رم  وظائف اإلدار  علىتقا هةه الوظيذة   

هااةه الوظيذااة باإلشااراف علااى فحااص الحبااوب والبقااول المسااتورد  طبقااا للقاارارات يخااتص شاااغل 
 واللوائح الموظمة لةلف والعمل على إستيراد سلا مطابقة للمواصذات وكشف وواحى الغش بها

 القياد  والتوجيا و ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام  
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

يااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذية 2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 .الوظيذة  عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

  عال علمى مواسب مؤهل المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .هر باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القا

 المستندات المطلوبة

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 ألداء.البياوات ومن اموها تقارير تقويم ا

 . شهاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

 فيا لتطوير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى مقترحا وا
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 
وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 

 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

 صور شخصية حديثة . 6دد ع 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 ف القياديةلشغل بعض الوظائ 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 ياوات والشروط اآلتية :وفقا للب 2020

 للواردات الزراعية والغةائية بالسوي مدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 العام للوظيفة الوصف
 وظائف اإلدار  العامة للواردات الزراعية والغةائية بالذرعرم  على تقا هةه الوظيذة   

هةه الوظيذة باإلشراف والتوجيا علاى عملياات الذحاص والرقاباة الووعياة للاواردات يختص شاغل 
 الزراعية والغةائية بالذرع

 اد  والتوجيا والقي ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام  
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

محكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة و 2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 عال علمى مواسبمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 المستندات المطلوبة

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 .البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء

 . شهاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

 تطوير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى مقترحا وافيا ل
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 
وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 

 )قابلا للوسخ   CDعلى word  ووسخا  وسخ 3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  صور شخصية حديثة . 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 قياديةلشغل بعض الوظائف ال 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 ت والشروط اآلتية :وفقا للبياوا 2020

 للواردات الزراعية والغةائية ببورسعيدمدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 عام للوظيفةالوصف ال
 وظائف اإلدار  العامة للواردات الزراعية والغةائية بالذرع رم  علىتقا هةه الوظيذة   

هةه الوظيذة باإلشراف والتوجيا علاى عملياات الذحاص والرقاباة الووعياة للاواردات يختص شاغل 
 الزراعية والغةائية بالذرع

 والتوجيا  والقياد  ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام  
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

ام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة ومحكاا 2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 عال علمى مواسبمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 مستندات المطلوبةال

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

 هاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة .ش 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

 ير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى مقترحا وافيا لتطو
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 
وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 

 )قابلا للوسخ   CDعلى wordووسخا وسخ    3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  شخصية حديثة . صور 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 ديةلشغل بعض الوظائف القيا 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 وفقا للبياوات والشروط اآلتية : 2020

 معامل اختبارات الجود  للسلا الصواعية بالسوي لمدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

دار  العامااة لمعاماال اختبااارات الجااود  للساالا الصااواعية علااى رم  وظااائف اإلتقااا هااةه الوظيذااة   
 بالسوي 

هةه الوظيذة باالشاتراف فاى وااا السياساة العاماة لمعامال اختباارات الجاود  للسالا يختص شاغل 
 الصواعية بالذرع

 والقياد  والتوجيا  ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام   خبر  عملية فى مجال
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة  2016
 2020مار  29)تابا   74وقائا الرسمية العدد والموشور  بال

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 عال علمى مواسب إلى جاوب توافر الخبر  فى مجال العملمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 مطلوبةالمستندات ال

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

   عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة .شهاد  خبر 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

   مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى مقترحا وافيا لتطوير الوحد
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 
وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 

 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  ثة .صور شخصية حدي 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 لشغل بعض الوظائف القيادية 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتعلن ال
مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 ية :وفقا للبياوات والشروط اآلت 2020

 لمعامل اختبارات الجود  للسلا الغةائية بدمياطمدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 وظيفةالوصف العام لل
 على را  وظائف اإلدار  العامة لمعامل اختبارات الجود  للسلا الغةائية بالذرعتقا هةه الوظيذة   

 هااةه الوظيذااة فااى واااا السياسااة العامااة لمعاماال اختبااارات الساالا الغةائيااة بااالذرعيخااتص شاااغل 
 وإصدار التعليمات الالزمة لتوذيةها

 والقياد  والتوجيا  ةيالقدر  على تحمل المسئول المهارات األساسية

 المهارات الفنية

خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط ل اجتيااز برواام  
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

وذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا الت 2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 سنوات الخبرة
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

  توافر الخبر  فى مجال العمل عال مواسب الى جاوب مؤهل المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .شرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر باإلدار  المركزية للموارد الب

 المستندات المطلوبة

  صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

 ة بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافا
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

 . شهاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة 

  بيان عن مبرز اوجازاتا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

  مقترحا وافيا لتطوير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى
تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا 

ت المالياة والبشارية وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويا
 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

  ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشاتراف فاى المااؤتمرات
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

 تااريخ إصادارها  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز
 مكثر من ثالثة مشهر

  صور شخصية حديثة . 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 لشغل بعض الوظائف القيادية 2022( لسنة  1ن رقم ) إعال
 81عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبقا إلحكام القااوون رقام   تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74العاادد  والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية 2016لسااوة 
 وفقا للبياوات والشروط اآلتية : 2020

 لمعامل فحص مواد البواء والكيماويات والحرارياتمدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  جهة العمل

 عام مدير المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة

علااي را  وظااائف االدار  العامااة لمعاماال فحااص مااواد البواااء والكيماويااات تقااا هااةه الوظيذااة   
 والحراريات

باالشااتراف فااي واااا السياسااة العامااة لمعاماال فحااص مااواد البواااء  هااةه الوظيذااةيخااتص شاااغل 
الالزمة لتوذيةها لحماية المساتهلف مان الغاش فاي هاةه  اصدار التعليماتحراريات ولوالكيماويات وا

  المواد وفقا للقواوين والقواعد الموظمة لةلف

 والقياد  والتوجيا  ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

ل اجتيااز برواام  خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغط 
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة  2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 الخبرةسنوات 
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 مواسب علمي عالمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب تقاادم ال

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 المستندات المطلوبة

 صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األصال 
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

 . شهاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة 

  السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة بيان عن مبرز اوجازاتا
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

  مقترحا وافيا لتطوير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى
ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا تحكم العمل وتبسيط إجراءاتا 

وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 
 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

 تراف فاى المااؤتمرات ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واالشا
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  صور شخصية حديثة . 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

 من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى  صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة علاااى
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 
 
 
 
 



 

 

 التجارة والصناعةوزارة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 الإدارة المركزية للموارد البشرية
 

 
 لشغل بعض الوظائف القيادية 2022( لسنة  1إعالن رقم ) 
 81ا إلحكام القااوون رقام عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف القيادية طبق  تتعلن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردا

مااار  29)تااابا   74والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة والموشااور  بالوقااائا الرساامية العاادد  2016لسااوة 
 وفقا للبياوات والشروط اآلتية : 2020

 لسوي للواردات الهودسية والسلا الصواعية با مدير عام اإلدار  العامة  اسم الوظيفة

 بمطار القاهر  الجوى –الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  هة العملج

 مدير عام المستوى الوظيفى

 وزار  التجار  والصواعة اسم الوزارة

 الوصف العام للوظيفة
 الذروععلي را  وظائف االدار  العامة للواردات الهودسية والسلا الصواعية بتقا هةه الوظيذة   

لي الاواردات الهودساية والسالا شراف علي اعمال الرقابة الووعية عباالهةه الوظيذة يختص شاغل 
 الصواعية بالذروع

 والقياد  والتوجيا  ةالقدر  على تحمل المسئولي المهارات األساسية

 المهارات الفنية

ط ل اجتيااز برواام  خبر  عملية فى مجال وطبيعة عمال الوظيذاة المتقادم لهاا ل والعمال تحات ااغ
لساوة  81وفقا إلحكام القاوون رقام  المستوى الوظيذى مدير عاماإلعداد لشغل الوظائف القيادية من 

بإصاادار قاااوون الخدمااة المدويااة والئحتااا التوذيةيااة ومحكااام الئحااة المااوارد البشاارية بالهيئااة  2016
 2020مار  29)تابا   74والموشور  بالوقائا الرسمية العدد 

 ت الخبرةسنوا
مو قاااء  المساتوى الاوظيذى األول )م على األقال فاى وظيذاة مان عام قدرها مقااء مد  بيوية 

 الوظيذة عمل  تتذق ما طبيعة علي األقل عام   17)مد  كلية مقدارها سبعة عشر عاماً 

 ةكر / موثى النوع

 علمي مواسب عالمؤهل  المؤهل

   1)   عدد األشخاص المطلوبين للوظيفة

 بيانات اإلتصال والتقديم
علااى الومااوةم المعااد لااةلف باليااد فقااط ل ماوااة الذويااة للجوااة الدائمااة للوظااائف القياديااة بطلااب التقاادم 

 .باإلدار  المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهر 

 المستندات المطلوبة

 صال صور  من المؤهل الدراسى )معتمد  مو المؤهالت األعلى آن وجد بعد االطالع على األ
 بالوسبة للمتقدمين من خارم الهيئة.

  بيان الحالة الوظيذية معتمد من جهة العمل بالوسبة للمتقدمين مان خاارم الهيئاة مساتوفى كافاة
 البياوات ومن اموها تقارير تقويم األداء.

 . شهاد  خبر  عملية معتمده بالوسبة للمتقدمين من خارم الجهاز اإلدارى للدولة 

 ا السابقة والمستودات الدالة على مستوى المهاارات والقادرات الالزماة بيان عن مبرز اوجازات
 )قابلا للوسخ                        CDعلى wordوسخ   ووسخا  3لشغل الوظيذة ورقيا ) 

  مقترحا وافيا لتطوير الوحد  مو محد موشطتها الرئيسية لتحساين مدائهاا وتطاوير األوظماة التاى
ا ويراعى فاى مقتارا التطاوير من يتاامن مهادافا محادد  زموياا تحكم العمل وتبسيط إجراءات

وقابلة للقيا  والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود اإلمكاويات المالياة والبشارية 
 )قابلا للوسخ   CDعلى wordوسخ   ووسخا  3المتاحة ورقيا ) 

 شاتراف فاى المااؤتمرات ماا يثبات المعرفاة بعلاوم الحاساب اآللااى وإجااد  اللغاات األجوبياة واال
 وإعداد البحوث والمةكرات الذوية . 

  شهاد  طبية تذياد بخلاو المتقادم مان األماراض المزمواة والمعدياة ال يتجااوز تااريخ إصادارها
 مكثر من ثالثة مشهر

  صور شخصية حديثة . 6عدد 

 .  صور  بطاقة الرقم القومى بعد االطالع على األصل)حديثة 

 لاااى من تكاااون حديثاااة باسااام الهيئاااة العاماااة للرقاباااة علاااى صاااحيذة الحالاااة الجوائياااة ع
 للمتقدمين من خارم الهيئةبالوسبة  الصادرات والواردات

 عبدالسالم

 


