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أميؼ كمية التربية بقشا – جامعة جشؽب الؽادي  -بدرجة مدير عام

الدرجة الؽظيفية :
السؤىل الدراسي

:

مدير عام ندباً
بكالؽريؽس السعيد العالي لمدراسات التعاونية واإلدارية بالقاىرة عام 7222

التخرص العام :

مجسؽعة وظائف التشسية اإلدارية

التخرص الدقيق :

إدارة األعسال

السدسى الؽظيفي :

أخرائي شئؽن إدارية أول

السجسؽعة الؽظيفية :

التخررية

السجسؽعة الشؽعية :

التشسية اإلدارية

تاريخ شغل الؽظيفة :

2272/9/7

الدرجة الؽظيفية :

األولى  -بدرجة مدير عام ندب

جية العسل الحالية :

كمية التربية بقشا – جامعة جشؽب الؽادي

التدرج الؽظيفي :
 -1كاتب سكرتارية ومحفؽظات رابع  :بكمية التربية  -جامعة أسيؽط – فرع قشا  -اعتبا ار مؼ 1991/1/3
 -2كاتب سكرتارية ومحفؽظات رابع  :بإدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان  -جامعة جشؽب الؽادي
 -3مدير إدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان بجامعة جشؽب الؽادي .
 -4مدير مكتب أميؼ عام الجامعة باإلضافة إلى مدير إدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان
 -5مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية التجارة بقشا .
 -6مدير السعسل التجاري بكمية التجارة بقشا باإلضافة إلى عسمي األصمي وىؽ مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية
التجارة بقشا .

 -7مدير مكتبة كمية التجارة بقشا
 -8مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية التربية الرياضية بقشا
 -9مدير مكتب أ.د  /نائب رئيس الجامعة لذئؽن التعميػ والطالب
 -01السشدق الخارجي لمسجمس العربي لألنذطة الطالبية بجامعـة جشـؽب الـؽادي والتـابع إلتحـاد الجامعـات
العربية بالسسمكة األردنية الياشسية بتاريخ2102/2/22
 -00مدير إدارة شئؽن األفراد والؽثائق بكمية الحقؽق بقشا باألمر اإلداري رقػ  661بتاريخ 2106/7/20
 -02أميؼ كمية طب الفػ واألسشان باألمر اإلداري رقػ  924بتاريخ 2107/ 9/09
 -03مديرا عاما ندبا لإلدارة العامة لألمؼ الجامعي باألمر رقػ (  ) 0229بتاريخ 2107 /00/22
 -04أميؼ كمية التربية باألمر اإلداري رقػ  583بتاريخ 2108/5/29
 -05أميؼ كمية التربية بقشا بدرجة مدير عام ندب باألمر اإلداري رقػ  0183بتاريخ .2108/01/05
 -06أميؼ لكمية العالج الطبيعي في الفترة مؼ  2109/7/27حتى 2109/9/20
 -07أميؼ كمية التربية باألمر اإلداري رقػ  0212بتاريخ 2109 /9 /22

الدورات التدريبية الحاصل عمييا كستدرب ( مؼ األقدم إلى األحدث ) :
 -7العسـل كسـدخل لمبيانـات عمـى جيـاز الحاسـب ا لـي Mainframe with operating system
 unitمــؼ وزارة الــدفاع – إدارة التجشيـد والتعبئــة – مشطقــة تجشيــد قشـا  -قدــػ نعــػ السعمؽمــات فــي
الفترة مؼ  7227/8/72حتى . 7222/72/7
 -2دورة تدريبيــة باجتيــازي كــؽرس فــي مقدمــة لمحاســب األلــى مــؼ كميــة اليشدســة بجامعــة السشؽ يــة فــي
الفترة مؼ  7222/72/79حتى . 7222/72/22

 -0دورة تدريبيـة مــؼ مركـز التــدريب اإلداري بسديريـة التشعــيػ واإلدارة بقشـا فــي مجـال مــديري اإلدارات
في الفترة مؼ  7228/2/79حتى . 7228/72/7
 -9دورة تدريبية مؼ مركز التدريب اإلداري بسديريـة التشعـيػ واإلدارة بقشـا فـي برنـامأل األسـاليب السكتبيـة
الحديثة في الفترة مؼ  2229/9/72حتى . 2229/9/28
 -9دورة تدريبو مؼ مركز تشسية قدرات أعزاء ىيئة التـدريس والكيـادات جامعـة جشـؽب الـؽادي فـي مجـال
( الجؽانب القانؽنية ) في الفترة مؼ  2220/77/29حتى . 2220/77/20
 -0دورة تدريبية مؼ وزارة التعميػ العالي بالتشدـيق مـع السجمـس األعمـى لمجامعـات وجامعـة جـؽب الـؽادي
– الؽحــدة السركزيــة لتــدريب  ICTpمذــروع تحدــيؼ ميــارات العــامميؼ بــالتعميػ العــالي لمتــدريب عمــى
بـــرامأل مؽظـــف وفقـــاً لمسشـــاىأل التاليـــة( مقدمـــة فـــي الحاســـب ا لـــي – قؽاعـــد البيانـــات – السعمؽمـــات
واالتراالت)

وذلغ في سبتسبر  2220برقػ كؽد ( . )u12c1260601237

 -0دورة تدريبية مؼ جسعيـة مرشـدات مرـر فـي الـدورات التاليـة ( مقدمـة فـي المغـة اإلنجميزيـة – احتـرام
الــتات – إدارة الؽقـ – حــل السذــكالت – إدارة الفريــق – االترــاالت – الكيــادة ) وذلــغ عمــى ىــامش
الجمدة التي تػ تشعيسيا كجزء مؼ التؽجيـو الخـارجي السـرتبم بسذـروع ( الـتىب ) التشسـؽي فـي مرـر
العميا في الفترة مؼ  2272/72/2حتى . 2272/72/70
 -8دورة تدريبية مؼ وزارة التعميػ العالي بالتشديق مع السجمس األعمى لمجامعات وجامعة جشؽب الـؽادي –
الؽحدة السركزية لتدريب  ICTpمذروع تحديؼ ميارات لقـؽ لعاممـة لمعـامميؼ بـالتعميػ العـالي لمتـدريب
عمى برامأل ( مقدمـة فـي  ) power Pointوذلـغ فـي الفتـرة مـؼ  2277/72/27حتـى 2277/72/20
برقػ كؽد ( . )u12c1260601237

 -2دورة تدريبية بالتشديق بيؼ السجمس األعمـى لمجامعـات ( مذـروع تكشؽلؽجيـا السعمؽمـات واالترـاالت )
الؽحدة السركزية وجامعة جشؽب الـؽادي لمتـدريب عمـى برنـامأل جـداول متقدمـة وذلـغ فـي الفتـرة مـؼ
 2277/72/28حتى  2272/7/2برقػ كؽد ( . )u12c12060601237
 -72دورة تدريبية مؼ اإلدارة العامـة لمتشعـيػ واإلدارة بجامعـة جشـؽب الـؽادي – إدارة التـدريب لبرنـامأل كفـاءة 7
لتشسية السيارات البذرية لمعام الجامعي  2270/2270في السؽضؽعات التالية ( التخطيم االسـتراتيجي
– إدارة األزمات وصشع القرار – العسل الجساعي وتكؽيؼ فريق العسـل – الكيـادة واإلبـداع اإلداري – فـؼ
التعامل مع الجسيؽر ) .
 -77دورة تدريبيــة فــي المغــة االنجميزيــة مــؼ معســل المغــة بكميــة ا داب بقشــا  -جامعــة جشــؽب ال ـؽادي فــي
. 2272/7/0
 -72دورة تدريبية في الحاسب ا لي  IC3في . 2272/7/27
 -70دورة تدريبية في الجؽدة الذاممة بسؤسدات التعميػ العالي والسشعقدة بجامعة جشؽب الؽادي مؼ االدارة العامـة
لمسؽارد البذرية – ادارة تشسية السؽاىب التدريب في الفترة مؼ 2272/72/79حتى . 2272/72/72

شيادات التقدير الحاصل عمييا مؼ الجامعة وجيات أخر مؼ األقدم لألحدث :
 -0شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي الثاني
لمجامعات السررية في مارس  0999م
 -2شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي الدابع
لمجامعات السررية مارس  2115م
 -3شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي الدابع
لمجامعات السررية مارس  2116م
 -4شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات الدورة الثانية لخساسيات
كرة القدم لمجامعات العربية نؽفسبر . 2116
 -5شيادة ش كر وتقدير مؼ كمية التربية الرياضية  -جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة والستسيزة في
األنذطة التي نفتتيا كمية التربية الرياضية  -جامعة جشؽب الؽادي  2116م .
 -6شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لمسدن الجامعية لمسذاركة الفعالة في
فعاليات نجاح أسبؽع شباب السدن الجامعية فبراير . 2118
 -7شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي لمجامعات
السررية مارس  2118م
 -8شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات معدكر العسل الدولي
لجؽالي وجؽاالت الجامعات العربية ابريل . 2118

 -9شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات الدورة الرابعة لخساسيات
كرة القدم لمجامعات العربية نؽفسبر . 2118
 -01شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة فى تشفيت األنذطة الطالبية خالل
العام الجامعي  2119 / 2118م.
 -00خطاب شكر مؼ السعيد الكشدي العالي لتكشؽلؽجيا اليشدسة واإلدارة برئاسة السيشدس /مجدي
القاضي رئيس مجمس اإلدارة لحدؼ تشعيػ بطؽلة كرة الدرعة بالغردقة . 2119
 -02شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الثالث لطالب
الستفؽقيؼ عمسياً لمجامعات السررية . 2119
 -03شيادة شكر وتقدير مؼ شركاء اإلعالم والذباب لمسذاركة السجتسعية بسرر عؼ اجتياز التدريب
عمى مشيأل اإلعالم والسذاركة السجتسعية في الفترة مؼ  22 : 20فبراير  2119والسشعقدة بالجامعة.
 -04شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي لمجامعات
السررية مارس  2119م
 -05شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لرعاية الذباب – إدارة االتحادات
ا لطالبية واألسر لمسذاركة الفعالة في أنذطة االتحاد السختمفة . 2119
 -06شيادة تقدير مؼ السجمس القؽمي لمرياضة بسشاسبة عيد الرياضة  3مارس لمسذاركة الفعالة في
مجال الرياضة .
 -07شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات يؽم التفؽق 2101

 -08شيادة شك ر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لرعاية الذباب – إدارة االتحادات
الطالبية واألسر لمسذاركة الفعالة في أنذطة االتحاد السختمفة . 2101
 -09شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة السشيا لمسذاركة الفعالة في فعاليات أسبؽع الفتيات الثاني
فبراير.2101
 -21شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة فى فعاليات ندوات اإلعجاز العمسي
في القران الكريػ والدشة السطيرة في الفترة مؼ  3/27حتى  2101 /4/0م .
 -20شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة فى فعاليات معدكر العسل الدولي
الرابع لجؽالي وجؽاالت الجامعات العربية ابريل . 2101
 -22شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات الدورة العربية
لخساسيات كرة القدم لمجامعات نؽفسبر . 2101
 -23شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في السمتقى الدياسي األول لحقؽ ق
اإلندان مايؽ  2101م .
 -24شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لرعاية الذباب – أدارة االتحادات
الطالبية واألسر لمسذاركة الفعالة في أنذطة االتحاد السختمفة .2101
 -25شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لرعاية الذباب – إدارة االتحادات
الطالبية واألسر لمسذاركة الفعالة في أنذطة االتحاد السختمفة  2100/ 2101م .
 -26شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لمسدن الجامعية لمسذاركة الفعالة
في نجاح األنذطة .2100

 -27شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات الدورة العربية
لخساسيات كرة القدم لمجامعات في الفترة مؼ  20 -06نؽفسبر 2103
 -28شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات معدكر العسل الدولي
الدادس لجؽالي وجؽاالت الجامعات العربية في الفترة مؼ  31نؽفسبر  5 :ديدسبر . 2103
 -29شيادة شكر وتقدير مؼ جامع ة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السيرجان الدادس لكرة
الدرعة لمجامعات العربية في الفترة مؼ  04 :01مارس . 2104
 -31شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – نادي العمؽم لمسذاركة الفعالة في السؤتسر العمسي
األول ألبحاث وابتكارات الطالب بتاريخ 2104/4/22
 -30شيا دة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي كسشدق خارجي لمسجمس العربي لألنذطة الطالبية
التابع التحاد الجامعات العربية لمسذاركة الفعالة في نجاح األنذطة الطالبية عؼ العام الجامعي
. 2105/2104
 -32شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لمسدن الجامعية لمسذاركة الفعالة
في نجاح األنذطة الطالبية عؼ العام الجامعي .2105/2104
 -33شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات معدكر العسل الدولي
الدابع لجؽالي وجؽاالت الجامعات العربية في الفترة مؼ  09 :05فبراير . 2105
 -34شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي – اإلدارة العامة لمسدن الجامعية لمسذاركة الفعالة
في نجاح األنذطة الطالبية عؼ العام الجامعي .2106/2105

 -35شيادة شكر وتقدير مؼ جامعة جشؽب الؽادي لمسذاركة الفعالة في فعاليات السمتقى الفشي الرابع
عذر لمجامعات العربية مارس  2106م
 -36شيادة شكر وتقدير مؼ كمية التربية بقشا لمسذاركة الفعالة في ما تػ تقديسو لؽحدة تقؽيػ الطالب
واالمتحانات مسا كان لو األثر الطيب في خروج عسمية الترحيح االلكتروني لالختبارات بالؽجو
األمثل في الفرل الدراسي األول مؼ العام الجامعي . 2121/2109

شيادات تقدير ومذاركة اجتساعية في السجتسع السحمى :
 .0السذاركة في بطؽلة العالػ لرياضة الكاراتيو بسديشة شرم الذيخ بسحافعة جشؽب سيشاء في الفترة مؼ
 2106/2/22حتى .2106/2/28
 .2شيادة مؼ وزارة الذباب والرياضة – االتحاد السرري لمكاراتيو فرع قشا لمسذاركة الفعالة لالرتقاء
برياضة الكاراتيو عؼ السؽسػ الرياضي . 2107/2106
 .3شيادة شكر وتقدير مؼ جريدة القرار الدولي بتاريخ 2109/00/8
 .4شيادة شكر وتقدير مؼ نقابة اإلعالمييؼ والسبدعيؼ وحساية حقؽق السمكية الفكرية بتاريخ
2109/00/8

األنذطة في مجال األنذطة الطالبية محمي ًا ودولي ًا
 - 0بتاريخ  2103/2/22تػ اختياري مؼ قبل مجمس إدارة السجمس العربي لألنذطة الطالبية ومقرة
جامعة جشؽب الؽادي بقشا والتابع التحاد الجامعات العربية ومقرة عسان بالسسمكة األردنية الياشسية
لمعسل كسشدق خارجي بالسجمس التشفيتي لمسجمس العربي لألنذطة الطالبية حتى .2106

ورش العسل التي تػ حزؽرىا والسذاركة بيا في كمية التربية بقشا – :
 .0ورشو العسل الخاصة بالتحميل البيئي (  ) 0ضسؼ مرتكزات الخطة االستراتيجية لكمية التربية بقشا –
جامعة جشؽب الؽادي  2123 / 2108لفريقي الجؽدة والتحميل البيئي و السشعقدة بقاعدة االجتساعات
يؽم األحد السؽافق . 2108/3/00
 .2ورشة العسل الخاصة باجتساع وحدة الجؽدة مع فريق التحميل البيئي بالكمية ضسؼ مرتكزات الخطة
االستراتيجية لكمية التربية بقشا – جامعة جشؽب الؽادي  2123/2108و السشعقدة بقاعدة االجتساعات
يؽم األحد السؽافق . 2108/9/2
 .3ورشة العسل الخاصة بالتحميل البيئي (  ) 9ضسؼ مرتكزات الخطة االستراتيجية لكمية التربية بقشا –
جامعة جشؽب الؽادي  ( 2123/2108أراء أعزاء الجياز اإلداري بالكمية ) و السشعقدة بقاعدة
االجتساعات يؽم األحد السؽافق . 2108/9/2
 .4ورشة العسل الخاصة بالتحميل البيئي (  ) 07ضسؼ مرتكزات الخطة االستراتيجية لكمية التربية بقشا –
جامعة جشؽب الؽادي  ( 2123/2108تحميل البيانات الكسية لمبيئة الداخمية لكمية التربية ) و السشعقدة
بؽحدة الجؽدة بالكمية يؽم الثالثاء السؽافق . 2108/01/2
 .5ورشو العسل الخاصة بتحديث رؤية ورسالة كمية التربية في ضؽء نتائأل التحميل البيئي لمعؽامل
الداخمية والخارجية لمكمية السعتسدة بقاعة التدريب بالكمية يؽم الدب السؽافق 2108/01/21

األ نذطة بالجامعة :
 .0تأسيس جسعية الحأل والعسرة بفرع قشا وعسمي كدكرتير عام بالجسعية
 .2الكيام بأول عسرة بجامعة جشؽب الؽادي لمدادة أعزاء ىيئة التدريس والعامميؼ بالتشديق مع شركة
مرر لمدياحة
 .3عزؽ لجشة التدريب والدعػ والتشسية السجتسعية التابع لمييكل التشعيسي لؽحدة ضسان الجؽدة واالعتساد
بكمية التربية الرياضية وذلغ بتاريخ . 2117/01/23
 .4تسثيل الجامعة مع وفد مذارك لزيارة السجسع الطبي العدكري لمقؽات السدمحة بكؽبري الكبة بالقاىرة
بتاريخ . 2106/4/07
 .5ع زؽ فريق الخطة االستراتيجية لكمية طب الفػ واألسشان بالجامعة
 .6السذاركة في التحميل البيئي لمبيئة الداخمية والخارجية لكمية طب الفػ واألسشان ضسؼ متطمبات الخطة
االستراتيجية لكمية طب الفػ واألسشان عام 2123/2108
 .7عزؽ مجمس إدارة وحدة ضسان الجؽدة واالعتساد بكمية طب الفػ واألسشان
 .8السذاركة في تحديث الييكل التشعيسي لكمية طب الفػ واألسشان
 .9عزؽ مجمس إدارة وحدة ضسان الجؽدة واالعتساد بكمية التربية بقشا
 .01عزؽ مجمس إدارة قاعة السشاقذات بكمية التربية بقشا
 .00عزؽ مجمس إدارة مركز التشسية الشفدية والتربؽية والسيشية بكمية التربية بقشا

األنذطة بكمية التربية :
 .0حزؽر حفل تشريب اتحاد الطالب بكمية التربية يؽم األحد السؽافق . 2121/3/08
 .2حزؽر ندوة بعشؽان نذر ثقافة الجؽدة لمطالب الجدد بسبشى الذيداء بكمية التربية يؽم األحد السؽافق
. 2108/9/23
 .3حزؽر ندوة بعشؽان أمراض العرر لطالب كمية التربية بسدرج (أ) يؽم . 2108/00/4
 .4حزؽر حفل أسرة حؽرس األحد السؽافق . 2108/00/25
 .5حزؽر حفل أسرة تحيا مرر األحد السؽافق . 2108/02/0
 .6حزؽر افتتاحية البرنامأل التدريبي لسكافحة الفكر الستطرف ضسؼ أنذطة مركز التشسية الشفدية
والتربؽية والسيشية بالكمية بقاعة السشاقذات بالكمية يؽم الثالثاء . 2108/00/27
 .7حزؽر السعرض الخيري لمسالبس بكمية التربية تح

اداره رعاية الذباب مؼ يؽم

. 2108/00/29-28
 .8حزؽر الحفل الختامي لمبرنامأل التدريبي الخاص بسكافحة الفكر الستطرف ضسؼ أنذطة مركز التشسية
الشفدية والتربؽية والسيشية بالكمية بقاعة السشاقذات بالكمية يؽم الخسيس 2108/02/02
 .9حزؽر االجتساع الثاني لسجمس إدارة وحدة ضسان الجؽدة والتأىيل لالعتساد بالكمية يؽم األحد
 2108/02/06بقاعة مجمس الكمية .
 .01حزؽر اجتساع مجمس إدارة مركز ال تشسية الشفدية والتربؽية والسيشية بالكمية بقاعة السشاقذات
بالكمية يؽم الثالثاء . 2108/00/29

 .00حزؽر حفل تفعيل أنذطة مركز ذو

االحتياجات الخاصة بالتشديق بيؼ مركز ذو

الخاصة وكمية التربية في إطار االحتفال باليؽم العالسي لألفراد ذو

االحتياجات

اليسػ يؽم األربعاء السؽافق

 2108/02/09بقاعو الذيداء بكمية التربية .
 .02حزؽر الشدوة الخاصة بطالب كمية التربية واس تعدادىػ لالختبارات االلكترونية ضسؼ أنذطة وحدة
تطؽير نعػ تقؽيػ الطالب واالمتحانات بالكمية وذلغ يؽم الدب

السؽافق  2108/02/22بسبشى كمية

التربية .

أنذطة الجؽدة داخل كمية التربية بقشا
 .0عزؽ فريق الخطة االستراتيجية لكمية التربية بقشا اعتبارا مؼ 2108/01/05
 .2السذاركة في التحميل البيئي لمبيئة الداخمية والخارجية لمكمية ضسؼ متطمبات الخطة االستراتيجية لكمية
التربية  2123/2108والسعتسدة خالصة نتائجو بسجمس الكمية السؽافق . 2108/01/22
 .3السذاركة في تحديث رؤية كمية التربية ورسالتيا والسعتسديؼ بسجمس الكمية بجمدتو رقػ ( ) 273بتاريخ
. 2108/00/09
 .4عزؽ مجمس إدارة وحدة ضسان الجؽدة والتأىيل لالعتساد بكمية التربية والسعتسد تذكيمو بسجمس
الكمية رقػ ( )272بتاريخ . 2108/00/09
 .5السذاركة في تحديث الييكل التشعيسي لكمية التربية واعتساده بسجمس الكمية بتاريخ .2108/00/09
 .6عزؽ مجمس إدارة قاعة السشاقذات بكمية التربية بقشا
 .7عزؽ مجمس إدارة مركز التشسية الشفدية والتربؽية والسيشية بكمية التربية بقشا .

أنذطة خدمة السجتسع الخارجي :
 .0عزؽ مجمس أمشاء مدرسة الرالبات الفرنديدكانيات بسحافعة قشا اعتبا ًرا مؼ  2104حتى تاريخو .
 .2عزؽ مجمس إدارة مشطقة قشا لمكاراتيو التابع لالتحاد السرري لمكاراتيو اعتبارا مؼ  2105حتى تاريخو .
 .3عزؽ مجمس إدارة مشطقة قشا أللعاب القؽ التابع لالتحاد السرري أللعاب القؽ اعتبارا مؼ 2108
حتى تاريخو .

أىػ االنجازات والتأسيدات :
 تأسيس معسل الحاسب ا لي بكم ية التربية بقشا بتكميف مؼ الديد أ.د  /عبد اليادي الكامل – نائب
رئيس الجامعة بأسيؽط لذئؽن فرع قشا .

 مؤسس إدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان بجامعة جشؽب الؽادي بقشا وذلغ بردور القرار الجسيؽري
بإنذاء جامعة جشؽب الؽادي بقشا .
 مؤسس مكتب أ.د  /عسيد كمية التجارة بقشا وذلغ بردور افتتاح فرع مؼ كمية التجارة بدؽىاج بقشا
 مؤسس مكتب أ.د  /عسيد كمية التربية الرياضية بقشا وذلغ بردور القرار الجسيؽري بإنذاء الكمية
 االشراف عمى تجييز وفرش مبشى كمية طب الفػ واالسشان بقشا .
 إنارة جسيع مدرجات كمية التربية بقشا
 صيانة عدد  06داتا شؽ بكمية التربية بالقاىرة
 افتتاح وحدة ITبكمية التربية وتؽفير العاممؼ وتدريبيػ
 االشراف عمى دىان كمية التربية طفؽلة
 استكسال جسيع متطمبات مطبعة كمية التربية بقشا

وفى مجال الخدمات االجتساعية:
 تأسيس جسعية لمحأل والعسرة بفرع الجامعة وعسمي بيا كدكرتير عام الجسعية حتى تاريخو .

االىتسامات العمسية والذخرية :

 – 0الجؽدة واالعتساد في التعميػ الجامعي وفى السدارس .

الؽظائف اإلش ار ية :
 -0مدير إدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان بجامعة جشؽب الؽادي .
 -2مدير مكتب أميؼ عام الجامعة باإلضافة إلى مدير إدارة أمانة مجمس الجامعة والمجان
 -3مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية التجارة بقشا .
 -4مدير السعسل التجاري بكمية التجارة بقشا باإلضافة إلى عسمي األصمي وىؽ مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية
التجارة بقشا .
 -5مدير مكتبة كمية التجارة بقشا
 -6مدير مكتب أ.د  /عسيد كمية التربية الرياضية بقشا
 -7مدير مكتب أ.د  /نائب رئيس الجامعة لذئؽن التعميػ والطالب
-8

السشدق الخارجي لمسجمس العربي لألنذطة الطالبية بجامعـة جشـؽب الـؽادي والتـابع التحـاد الجامعـات
العربية بالسسمكة األردنية الياشسية بتاريخ 2102/2/22

 -9مـــــدير إدارة شـــــئؽن األفـــــراد والؽثـــــائق بكميـــــة الحقـــــؽق بقشـــــا بـــــاألمر اإلداري رقـــــػ  661بتـــــاريخ
2106/7/20
 -01أميؼ كمية طب الفػ واألسشان باألمر اإلداري رقػ  924بتاريخ 2107/ 9/09
 -00مديرا عاما ندبا لإلدارة العامة لألمؼ الجامعي باألمر رقػ (  ) 0229بتاريخ 2107 /00/22
 -02أميؼ كمية التربية باألمر اإلداري رقػ  583بتاريخ 2108/5/29
 -03أميؼ كمية التربية بقشا بدرجة مدير عام ندب باألمر اإلداري رقػ  0183بتاريخ .2108/01/05
 -04أميؼ لكمية العالج الطبيعي في الفترة مؼ  2109/7/27حتى 2109/9/20
 -05أميؼ كمية التربية باألمر اإلداري رقػ  0212بتاريخ  2109 /9 /22بدرجة مدير عام .

