
 رَــت اندَممراطُــت انشعبُــــتـىرَــت انجسائـانجمه

  وزارة انتجــــارة   

 مدَرَــــت انتــجــــــارة 

 سُـدٌ بهعبـاشت ـنىالَ

 

 ـفــــُـىظــه تـــــعـ النإعـــــ

 

    

 : فزح يسبثمخ نهزىظُف فٍ انزرجخ انًجُُخ أدَبِ عٍ مدَرَت انتجارة نىالَت سُدٌ بهعباشرعهٍ 

 

 شــروط اإلنتحاق ومــط انتىظُف انرتبــــت
عــــدد انمىاصب انمانُـــت 

 انمفتىحت
 مكان انتعُُه

 مسابمت عهً أساش اإلختبار رئُسٍ  عىن إدارة
شهادة انباكانىرَا أو شهادة 

 معادنت نها

 

 

40 

 

 

 بممر انمدَرَت  

 مسابمت عهً أساش اإلختبار كاتب
شهادة انتحكم انمهىٍ فٍ 

 انكتابت أو شهادة معادنت نها
 ممر انمدَرَت  - 40

 

 َجب أن َحتىٌ مهف انترشح عهً انىثائك انتانُت: 
 
 .طهت خطٍ نهًشبركخ فٍ انًسبثمخ 
 . ٍَُسخخ طجك األطم يظبدق عهُهب يٍ ثطبلخ انزعزَف انىط 
  يٍ شهبدح أو انًؤهم انًطهىة ثكشف انُمبط يسبر انزكىٍَ.َسخخ طجك األطم يظبدق عهُهب 
 )ثطبلخ انًعهىيبد رًأل يٍ طزف انًززشح ) رسحت يٍ انًذَزَخ أو عٍ طزَك األَززَُذ 
 طــــىرح شًـسُـــخ 
 

  



 مهفاتهــم اإلدارَـت بكافــت انىثائــك األخــري ال سُـــما  َتعُـــه عهــً انمترشحُـه انممبىنُــه وهائُـا، لبـم تعُىُهــم فــٍ انرتبـت إستكمــال: 
 

  انخذيخ انىطُُخ ىضعُخ انًززشح إرجبِطجك األطم رثجث انَسخخ 
  سبرَخ انًفعىل. 30شهبدح انسىاثك انعذنُخ رلى 
 .شهبدح انًُالد 
 . انشهبداد انطجُخ انزٍ رؤكذ لذرح انًززشح يًبرسخ انًهبو انًُىطخ ثبنزرجخ انًطهىثخ 
 ( ٌشًسُزبٌ .30طىررب ) 
 ص عُذ اإللزضبء.شهبدح انعًم انزٍ رحذد انخجزح انًهُُخ نهًززشح، يؤشز عهُهب يٍ لجم هُئخ انضًبٌ اإلجزًبعٍ، ثبنُسجخ نهخجزح انًكزسجخ فٍ انمطبع انخب 
 جبة حبيهٍ انشهبداد، يع رىضُح انًُظت انًشغىل شهبدح رثجذ يذح انعًم انًؤداح فعهُب يٍ طزف انًززشح فٍ إطبر جهبسٌ اإلديبج انًهٍُ اإلجزًبعٍ نهش

 عُذ اإللزضبء
 أٌ وثُمخ رثجذ يزبثعخ انًززشح ركىَُب أعهً يٍ انشهبدح انًطهىثخ فٍ انزخظض ، عُذ اإللزضبء 
  كم وثُمخ رثجذ األشغبل أو انذراسبد انًُجشح يٍ طزف انًززشح فٍ انزخظض عُذ اإللزضبء 
  نهًزهزشحٍُ انًزشوجٍُ .شهبدح انحبنخ انعبئهُخ ثبنُسجخ 

 
 آجال انتسجُالث و إَداع انمهفاث تحدَد: 

 
  ( َىيب إثزذاء يٍ ربرَخ طذور أول إشهبر عهً يسزىي انىكبنخ انًحهُخ نهزشغُم . 51رحذد أجم انزسجُالد فٍ انًسبثمخ عهً أسبص انشهبدح ثخًسخ عشزح ) 
   سُدٌ بهعباش -كاستىر سُدٌ انجُالنٍبحٍ رزسم أو رىدع يهفبد انززشح نًذَزَخ انزجبرح انكبئُخ  

  

 .انًهفبد انُبلظخ أو رهك انىاردح خبرج آجبل انزسجُالد برثعـُـٍ االعـزـج ذـؤخرال  :مالحــظــــت

 

 

 رانمـــدَــــــــــــــ                                  


