
  
  الـســیـرة الــذاتـیــة

 
   معلومات شخصیــة :

  

  
 
  
  
  
  

  
  المؤھالت العلمیة :

 
  التخصص  الكلیة  الجامعة   تاریخھ  الـــمؤھـــل  م
  ادارة اعمال  كلیة التجارة  ة التعلیم العاليوزار  ١٩٩٥  تجارةبكالوریوس   ١

دبلوم دراسات   ٢
  ادارة اعمال  التجارة   جامعة بني سویف  ٢٠٠٠  علیا

القران الكریم والعلوم   ٢٠١٦  ماجستیر  ٣
  ادارة اعمال  دراسات العلیاال  الخرطوم- اإلسالمیة 

العلوم تأصیل القران الكریم و  ٢٠١٨  مقید بالدكتوراه  
  ادارة اعمال  العلیا الدراسات  سودانلا

            
 الدورات التدریبیة والندوات والمحاضرات وورش العمل : 

 
  الجھة المنظمة  البرنامج  م

  الجھاز المركزي للتنظیم واالدارة  تنمیة المھارات االشرافیة  1

  الجھاز المركزي للتنظیم واالدارة  تنمیة مھارات رؤساء االقسام  2

  جامعة الفیوم –كلیة التربیة  –نجلیزیة اال اللغةمركز   اللغة االنجلیزیة   3

  جامعة الفیوم –المركز الدولي للتدریب   اتخاذ القرار وحل المشكالت  4

  جامعة الفیوم –المركز الدولي للتدریب   معاییر الجودة في التعلیم  5

  جامعة الفیوم –المركز الدولي للتدریب   ادارة فریق العمل  6

  جامعة الفیوم –للتدریب  المركز الدولي  ادارة االزمات 8

وزارة الشئون –جمعیة ابي بكر الصدیق  –مركز التدریب   متابعة نشاط الدعوة 9
  االجتماعیة

  السعودیة  –اللیث –الوسقة  –یة خدمة المجتمع عجم  فن ادارة الوقت 10

ادارة  ثالتدریبي الثالفي تنظیم البرنامج  المساھمة ١١
  جامعة الفیوم –كلیة الطب   ) MHCF(األفریقیةن في البلدا الصحیة الرعایةمرافق 

قیم النزاھة والشفافیة والتوعیة مجال نشر اجراءات  ١٢
  للرقابة االداریة  العامة الھیئة  بمخاطر الفساد وسبل منعھ

                  

  مكان المــیالد  تاریخ المیـالد  الجنسیة  االســــــم

  الفیوم  ١٩٦٤-٨-٢٢  مصري  عماد كمال الدین احمد بسیوني
  

  
مكان 
  برج سما  -ش الجیش متفرع من ش الشھید حسن عطا هللا  –منشاة لطف هللا  - الفیوم   اإلقامة
ھاتف 
البرید   ٠١٠٩٣٢٤٠٣٠٦  جوال

 emadeldin_2012@hotmail.com  اإللكتروني

الحالة   ٢٦٤٠٨٢٢٢٣٠٠٠٩٣  قوميرقم الال
  متزوج  االجتماعیة



               
 مھارات أخرى  : 

  
  المھارات   نوعیة المھارة   

  الریاضة

للعبة كرة الطاولة لدرجات (الناشئین ،  والشباب،  الدرجة األولى) بنادي اللیث الریاضي  مدرب• 
  ھـ . ١٤٣٠ھـ حتى ١٤٢٦بالمملكة العربیة السعودیة في الفترة  من 

مدرب لكرة الطاولة بنادي (وج ) الریاضي بالطائف لدرجات ( الناشئین والشباب)  الفترة من •  
  م ٢٠١٣م حتى اكتوبر ٢٠١٢اكتوبر 

  م وحتى االن ٢٠٠٢حكم دولي  لكرة الطاولة من االتحاد الدولي للعبة بإنجلترا اعتبارا من عام • 

المصري لكرة الطاولة الدولي وحكم دولي حاصل على الشارة الزرقاء للعبة كرة الطاولة من االتحاد • 
  م وحتى االن. ٢٠٠٤اعتبارا من 

  بة كرة الطاولةاجتیاز اختبارات التحكیم (صقل) في لع•  

العمل العام 
  التطوعي

  م ١٩٩٦م حتى  ١٩٨٦امین صندوق مركز شباب المدینة الفیوم  (د) اعتبارا من عام • 

حتى ٢٠٠٠عضو مجلس ادارة (سكرتیر عام ) نادى شباب مبارك الریاضي بالفیوم اعتبارا  من عام • 
  م. ٢٠٠٤عام 

  . ٢٠١٨/-٦-٣٠حتى  م٢٠١٠-٩-١٥ي الفترة ف رئیس مجلس إدارة نادي الصفوة الریاضي بالفیوم• 

  
  

 شھادات الشكر والتقدیرخطابات و
 

  المانحةالجھة   الشھادة  م
  رخطاب شك  

یة لوتقدیر عن المشاركة في تنظیم المؤتمرات العلمیة لك
  م ٢٠٠٤ -١٩٩٦الطب من 

  جامعة الفیوم

  شكر وتقدیر  ١
- ٢٠٠٦الفترة من  عن تنظیم االعمال االداریة والمالیة

  م ٢٠١٠
 بالمملكةد بمحافظة اللیث واالرشامن المكتب التعاوني للدعوة 

  العربیة السعودیة

  
٢  

  شكر وتقدیر
  عن تنظیم دورة ملك اإل

  م.٢٠٠٥نسانیة الرمضاني لكرة القدم .
 من نادى اللیث الریاضي بالمملكة العربیة السعودیة•

  

  
٣  

  شكر وتقدیر
للدفاع المدني  عن  المشاركة في تنظیم الیوم العالمي

  م.٢٠٠٩واإلعالم الوقائي 
 من ھیئة الدفاع المدني بالمملكة العربیة السعودیة•

  

  
٤  

  شكر وتقدیر
  م.٢٠١٠ البرامج المحاسبیةاعداد للمشاركة في 

من الجمعیة الخیریة لتحفیظ القران الكریم بالمملكة •
  محافظة اللیث-العربیة السعودیة

  خطاب شكر  
  جامعة الفیوم –كلیة الطب   م٢٠١٨ات التي نظمتھا كلیة الطب عام عن تنظیم المؤتمر

 وما توفیقي اال با


