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 ا ل التنفيذي نامج ال وضع اح واق ة دار و املالية عمال تخطيط اك   .ش

 ت ال القرارات افة ل واملنفذة العمل لسياسة ة املو التعليمات واللوائحاصدار ن للقوان طبقا العمل س  نظم

  .والقرارات

 بالعمل اصة ا مية ذات املوضوعات بحث ن املرؤس   .توجية

 ا تذليل ع والعمل ومشكالتة العمل خطوات ومناقشة ن واملسؤل الرؤساء مع ة الدور جتماعات   .عقد

  وال والتجاوزات ضافية عتمادات الراي ةابداء و قانونية ومراقبة السابقة انيات امل ع  صرف

واللوائح نظمة تطبيق وسالمة الصرف  .اجراءات

 ا شا والتوجية املالحظات وابداء قسم ل شاط مدي ع للوقوف املختلفة باالقسام العمل ر تقار   .دراسة

 القوان حدود ا رئاس او امعية ا ان ال ة عضو اك لذلكش املنظمة والقرارات  .ن

 امعة با الثقافية والندوات العلمية املؤتمرات تج عداد و التخطيط اك  .ش

 ع والعمل وسلبياتة باملشروع العمل معوقات ع والوقوف امعة با البحثية للمشروعات داء وتقييم عة  متا



الع لس البديلة لول ا وايجاد املشكالت  .ملحل

 سيق بالت الوظائف واستحداث ر وتطو امعة ل داري از با الوظائف لة ي و ب وترت العمل طرق نتنظيم  ب
دارةدارة و للتنظيم املركزي از وا الفيوم بجامعة دارة و للتنظيم   .العامة
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  التدرج الوظیفي

   من النوعية بية ال لية ل ً ا إدار ً مديرا خھ١٧/٥/٢٠١٥عمل تار وح  .م

  إل ً مديرا منعمل ة الف العمل وطرق التنظيم  م١٦/٥/٢٠١٥وح٢٢/١٢/٢٠١٤دارة

 من ة الف ض للتمر الف د املع الدارة ً مديرا  م٢١/١٢/٢٠١٤وح١/٩/٢٠١٤عمل

 ة الف ئة الب وتنمية املجتمع دمة العامة باإلدارة البحثية املشروعات عة ومتا التخطيط إلدارة َ مديرا عمل

 . ٣١/٨/٢٠١٤وح٩/٦/٢٠١٣من

 أ السيد ملكتب سا رئ من/د.عمل ة الف النوعية بية ال لية  .٨/٦/٢٠١٣وح٧/١٢/٢٠٠٩عميد

 من ة الف العلوم دار لية ب يات املش لقسم ً سا رئ وح١/١١/٢٠٠٨عمل  .م٣٠/١٠/٢٠٠٨م

 أ ملكتب ً سا رئ من/د.عمل ة الف العلوم دار لية وح١٠/٦/٢٠٠١عميد  م٣٠/١٠/٢٠٠٨م

 أ السيد ملكتب ً سا رئ من/د.عمل ة الف والبحوث العليا للدراسات العلوم دار لية ال وح١/١/٢٠٠١وكيل م

 .م٩/٦/٢٠٠١

 من ة الف العلوم دار لية ب اص ا ادر ال بقسم أفراد شئون ي أخصا وح٢٤/٣/١٩٩٨عمل م

 .م٣١/١٢/٢٠٠٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقدير وشھادات شكر خطابات

وال  العلوم دار ليات عمداء من التقدير ادات وش الشكر خطابات من العديد ع صول دارةا و النوعية بية

واملشروعات املجتمع دمة العامة دارة و للتنظيم   العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجزاءات

خةال      تار وح العمل بداية منذ الوظيفي عمرة خالل للتحقيق احالتة سبق ولم  .يوجد
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