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 مسوغات التعيين بالهيئة

 ترخيص مزاولة المهنة .اصل المؤهل الدراسى +  شهادةاصل  -1
 شهادة الميالد األصل + الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور . -2
 صحيفة الحالة الجنائية موجه للعمل بالهيئة القومية لسالمة الغذاء ) الفيش الجنائى ( . -3

 بالنقابة .شهادة القيد  -4
 شهادة القيد بمكتب العمل . -5

 الرقم التأمينى ) برنت تأمينى حديث ( . -6

 ( صورة من بطاقة تحقيق الشخصية ) الرقم القومى ( .  4عدد )  -7

 . x 6 4( صور شخصية  4عدد )  -8

 ج دمغات تنمية موارد بشرية . 10+ إقرار الذمة المالية  -9

 ( .الطبى على المرشح للتعيين )القومسيون الطبىلكشف ت . ص ( لتوقيع ا 111نموذج )  -10

 فيزا مدفوعات حكومية تصدر من مكاتب البريد المصرى . -11

 

 عامة : ليماتتع
 

على الموقع اإللكترونى  لتسليم مسوغات التعيينتم تحديد موعد التواجد بالمقر الرئيسى للهيئة  -

تمهيداً لتسلمكم العمل بالفروع إعتباراً من يوم االربعاء الموافق   www.nfsa.gov.egللهيئة 

15/2/2023 

بفروع الهيئة بمحافظة بورسعيد و محافظة األقصر عليهم إحضار بالنسبة للسادة المكلفين للعمل  -

من المحافظات المشار إليه نظراً لتطبيق نظام التأمين الصحى  ت.ص(111) نموذج الكشف الطبى

( فى اليوم المحدد لتسلم 19809حجز موعد الكشف الطبى عن طريق الخط الساخن ) يتم الشامل

 .  طبقاً لما ورد فى الجدول المرفق مسوغات التعيين بكل محافظة

ان المكلف مأمن عليه بجهة أخرى يرجى  بوتثفى حالة  (لبرنت التأمينىاللطابعة التأمينية )بالنسبة  -

 ( تفيد بتاريخ إنهاء الخدمة مختومة من التأمينات التابع لها الجهة .6ارفاق إستمارة )
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 الجدول الزمنى لتسليم مسوغات التعيين بالمقر الرئيسى )شارع نوبار(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 م
ن بالهيئة بالقرار رقم  الفروع التى تم توزي    ع المكلفي 

 2022( لسنة 475)
 تاري    خ التسليم بالمقر الرئيىس

ة 1   البحير

1/2االربعاء الموافق   

 دمياط 2
 

  االسماعيلية 3

2/2الخميس الموافق   
 بورسعيد 4

 

5 
 

 السويس
 

4/2الموافق السبت   
 

  الوادى الجديد 6

5/2االحد الموافق   
 اسوان 7 

 

  قنا 8

ن الموافق  6/2االثنير  
 االقرص 9

 

  شمال سيناء 10

7/2الثالثاء الموافق   
 البحر االحمر)سفاجا ـــ غردقة ــــ مرىس علم( 11

 

م الشيخ ـــ دهب ـــ رأس سدر( 12  8/2االربعاء الموافق  جنوب سيناء )نويبع ــ شر
 

 مرىس مطروح 13
 

9/2الخميس الموافق   
 االسكندرية 14

11/2السبت الموافق   التخلفات  
12/2االحد الموافق   

 

يوم االربعاء يتم التوجة إلستالم العمل لجميع المكلفين بالفروع والموانئ 

 15/2/2023الموافق 
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 للعمل بالهيئةتعليمات إدارية للصيادلة المكلفين 

 2022( لسنة 475تنفيذاً لقرار وزارة الصحة والسكان رقم )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتؤكد تشرف الهيئة القومية لسالمة الغذاء بالترحيب بالزمالء الجدد من السادة الصيادلة المكلفين للعمل بالهيئة ت
الهيئة على الطبيعة الخاصة للعمل بها والتي تتميز بالرقابة على منشآت األغذية والعاملين في تداول الغذاء وكذلك 

 بكم ةستفادلإلدور الهيئة الرقابى وطبيعة العمل بها  وللتعرف على على الصادرات والواردات الغذائية
ف الهيئة والذى يعود باألثر اإليجابى على صحه المستهلك وعلى االقتصاد الوطنى اهدا كأعضاء فاعلين فى تحقيق  

ببعض التعليمات اإلدارية الواجب  كمإعالممع على طبيعة العمل الميدانى للرقابة على الغذاء بكافة أشكاله كم وتعريف
وتلك التعليمات  إتباعها حتى يتحقق هدف الهيئة والذى يرتكز على العلم والعمل الجاد مع االلتزام التام بالنزاهة والحيادية

 على النحو التالى : ـــــ
الهيئة الرقابية فإنه اليجوز للعاملين بالهيئة العمل بالقطاع الخاص أوبذات مجال أعمال الهيئة فى  نظراً لطبيعة عمل •

 تتعارض المصالح وفقا للقانون غير أوقات العمل الرسمية إال بتصريح رسمى من السلطة المختصة وذلك حتى ال
 (. 2017لسنة  1رقم )

متضمنة تطبيق ضوابط  2018لسنة  4قرار مجلس اإلدارة رقم خضوع المكلف لالئحة الموارد البشرية الصادرة ب •
 صرف األجر المكمل.

 2020لسنة  5التزام المكلف بمدونة السلوك الوظيفى الصادرة بقرار مجلس اإلدارة رقم  •

 عدم سماح الهيئة باالجازات الخاصة بدون اجر اثناء فترة التكليف لحاجة الهيئة الى مجهودات كافة المكلفين. •

 .  زام بالتوزيع الجغرافى الوارد بالقرار مع عدم الموافقة على طلبات النقل بين الفروعاإللت •

 امكانية التكليف بمهام خارج نطاق المحافظة التى تم التوزيع عليها وفقاً لحاجة العمل .  •

الرقابة على تداول الغذاء على امكانية العمل بنظام الورديات المسائية والليلية وفقاً الحتياجات العمل التى تتطلب  •
 مدار اليوم وفقاً لمواعيد عمل المنشأت الغذائية وفروع الهيئة فى الموانئ والمحافظات .

 اما بالنسبة للمغتربين فالهيئة التوفر اماكن اقامة للمبيت او بدل سكن او بدل سفر . •

تقدم إلدارة التكليف بوزارة الصحة لتعديل في حالة عدم توافق الشروط السابق ذكرها مع رغبات المكلف يجوز له ال •
 .قبل إستالم العمل ن جهة التكليف وفقا للقانو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهللا الموفق                                                                                 
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