
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 طه محمد محمد جبر
 امين كلية العالج الطبيعي



 

 دورة تدريبية في مجال المشتريات والمخازن 

 .11/4/3991حتي  31/4/3991من                                 

 دورة تدريبية لمعاممين الجدد بادارة جامعة طنطا 

 .13/31/3991حتي  12/31/3991من                                           

 دورة تدريبية في برنامج التخصص في المرتبات بطنطا 

 .31/8/3991حتي  13/7/3991من                                         
 ركز التدريبم -دورة تدريبية في برنامج اعضاء هيئة التدريس المكثف بادارة جامعة طنطا 

 .11/9/1113حتي  31/9/1113من                                         

  دورة تدريبية في برنامج الضريبة الموحدة عمي دخول االشخاص الطبيعية من المرتبات 

 .38/1/1111حتي  31/31/1111من                                         
 برنامج جامعة المنوفية                                                                                                         -ات عمي الحاسب االليدورة تدريبية في برنامج المرتب                                                                                                                

  الضريبة عمي المرتبات  وما في حكمها عميدورة تدريبية 

 .11/2/1131حتي  37/2/1131من                                          
  دورة تنمية مهارات العاممين في مجال الشئون المالية بمركز التطوير بجامعة كفرالشيخ 

 .17/2/1131تي ح 11/2/1131من                                          
  . دورة تدريبية عمي برنامج المرتبات بمركز التطوير خاص بوزارة التعميم العالي 

 الدددددددددددددددددورة التدريبيددددددددددددددددة بمركددددددددددددددددز التدددددددددددددددددريب االدار  بجامعددددددددددددددددة كفرالشدددددددددددددددديخ                             
Windows -Word-Advanced                             

    31/2/1131 حتي 13/4/1131من                                          

 دورة تدريبية في االدارة المركزية لمتدريب الضريبي عمي المرتبات  وما في حكمها 

 .31/1/1134حتي  1/1/1134من                                         
 دورة اعداد التقارير المالية واالدارية 

 .11/4/1132حتي  34/4/1132من                                          
 دورة فى مجال شئون العاممين 

 .31/31/1132حتي  1/31/1132من                                          
 دورة فى ادارة الوقت واالجتماعات 

 .33/2/1131حتي  8/2/1131من                                         



 
  نتساب بكمية االداب.عممت مسئول مالي عن اعمال اال 

 .عممت مسئول مالي عن وحدة الجودة بكمية االداب 

  وفددتا المردداريف ’ ولجددان الفحددص’ المشدداركة فددي كثيددر مددن اعمددال لجددان المشددتريات
 المالية بكمية االداب.

  القيام بالرد عمي المناقصات الواردة من التوجية المالي بادارة الجامعة او الواردة من
محاسبات او من المديرية المالية واتخاذ الالزم نحو التوصيات الواردة الجهاز المركز  لم

 منها.

  م بالوحدددة الحسددابية ا مراجددا بالبدداب االول 2/1/1131عممددت بكميددة التربيددة النوعيددة مددن
 م. 1134ومنرم االعمال بالوحدة الحسابية حتي شهر مايو 

 . عممت رئيس قسم االستحقاقات بكمية التربية النوعية 

 كمية التربية النوعية  امين 
 .امين كمية العالج الطبيعي حتي االن 

 قمت بالعمل بقسم اعضاء هيئة التدريس وشئون التعميم بكمية االداب. 

 .عممت مسئول مالي عن مركز الخدمة العامة بكمية االداب وذلك باعداد التقارير المالية 

 .عممت مسئول مالي عن اعمال االنتساب بكمية االداب 

  مسئول مالي عن وحدة الجودة بكمية االداب.عممت 

 وفتا المراريف ’ ولجان الفحص’ اعمال لجان المشتريات  المشاركة في كثير من
 المالية بكمية االداب.

  القيام بالرد عمي المناقصات الواردة من التوجية المالي بادارة الجامعة او الواردة من
مالية واتخاذ الالزم نحو التوصيات الواردة الجهاز المركز  لممحاسبات او من المديرية ال

 منها.

  م بالوحدة الحسابية ا مراجا بالباب االول 2/1/1131عممت بكمية التربية النوعية من
 م. 1134ومنرم االعمال بالوحدة الحسابية حتي شهر مايو 

 . عممت رئيس قسم االستحقاقات بكمية التربية النوعية 

  امين كمية التربية النوعية 
 ين كمية العالج الطبيعي حتي االن.ام 


