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 السيرة الذاتية
 البيانات الشخصية 

 نجم احمد رزق  فتحى محمد  :االســــم
  مصرى   :الجنسيـــة

  م1/10/1981  :الميالد تاريخ
  سالم سيدى – كفرالشيخ  :الميالد مكان

 مصر بنك امام – سالم سيدى – الشيخ كفر   :العنـــوان
 01094167064   :المـوبيــل

 Moon_light2737@yahoo.com :اإللكتروني البريد
 متزوج :االجتماعية الحالة

  المؤهلات العلمية

 م 2002تخصص ) دراسات سياحية(    وفنادق سياحة بكالوريوس 
 م 2019تخصص )إداة األعمال (  اعمال  ادارة عليا دراسات دبلوم 
 اللغات 

  :اللغة االم اللغة العـربية 
  :جيد جدااللغة االنجليزية 
  :جيد اللغة الفرنسية 
  :جيداللغة االلمانية 

 التدرج الوظيفي

 .رئيس قسم التنسيق اإللكتروني ورعاية الشباب بالمدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ 
 م.1/8/2017 الى م16/10/2016 من الفترة أمين كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ فى 
  م15/6/2019 حتى م1/8/2017أمين كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ . 
 التخصصية مدير ادارة الشئون المالية واالدارية باالدارة العامة لرعاية الشباب بالدرجة األولى 

 م29/5/2021حتى  م15/6/2019 من م فى الفترة2018 /4 /1منذ 
 حتى اآلن 30/5/2021مين كلية العالج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ  منذ أ . 
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 :الدورات التدريبية وورش العمل

  بمقر جامعة طنطا. 2003نطا ديسمبر بجامعة ط " تنمية مهارات العاملين الجدد" دورة فى 

  بمركز التدريب االدارى بالجامعة فى  "تنمية مهارات العاملين فى مجال التغذية " دورة فى
 م .13/9/2009الى  31/8الفترة من 

  وادخال بيانات وغرف  " تطبيق التنسيق االلكترونى بالمدن الجامعية" دورة تدريبية عن
 مات االدارية بالجامعة .بمشروع نظم المعلو  7/9/2009المدن وابعاد البالد يوم االربعاء 

  للتدريب عن  امعة المنصورةركز تقنية االتصاالت والمعلومات جتدريبية بمحضورة دورة
 م 13/4/2011االنظمة الجديدة ببرنامج الزهراء للمدن الجامعية وتفعيلها يوم االربعام 

  لتطوير بمركز المعلومات وا " م2011إدارة المحتوى االلكتروني للمواقع " ورشة عمل عن
 مشروع البوابة االلكترونية . –بالجامعة 

  دورة " " ICTT . بمركز المعلومات والتطوير بالجامعة 

 " مركز تنمية قدرات  –بمركز المعلومات والتطوير  الجودة الشاملة "دورة تدريبية لبرنامج
 .م12/9/2013م حتى 8/9/2013ترة مناعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة فى الف

  حتى  10/5خالل الفترة من  " إدارة الوقت واالجتماعات "دورة تدريبية لبرنامج
 م بمركز تنمية مهارات قدرات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .12/5/2015

  بالتعاون بين وزارة الشباب  " تنشيط الذاكرة وتفعيل التذكر" دورة تنمية بشرية بعنوان
 ومؤسسة بست اورا .

 حتى  15/5فى الفترة من  " إعداد التقارير المالية واإلدارية "ريبية لبرنامج دورة تد
 م . 19/5/2016

  المقررات اإللكترونية واستخدام نظام ادارة التعلم ورشة عمل بعنوان "Moodel "  يوم
 م بكلية العلوم .6/12/2016الثالثاء 

  " الى  25/11الفترة من  " فى استراتيجيات اإلدارة الناجحةدورة تدريبية لبرنامج
 م . 29/11/2018

  بكلية الدفاع (  42رقم )   " القوميلدراسات االستراتيجية واألمن ا" اجتياز الدورة التثقيفية
 .م  15/8/2018حتى  4/8 فى الفترة من بأكاديمية ناصر العسكرية العليا الوطنى
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  مركز المعلومات والتطوير فى ب  " نظم وتكنولوجيا المعلومات" اجتياز الدورة التدريبية فى
 م .2018/ 13/8الى  5/8الفترة من 

  نشر اجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمصادر " اتمام البرنامج التدريبي فى مجال
 . " الفساد وسبل منعة

  بتقدير ممتاز والذى  نظمتة الجامعة بمركز إياك  " الضريبى الشامل "دورة تدريبية لبرنامج
 م .27/3/2019حتى  24/3درية فى الفترة من باالسكن

   بتقدير ممتاز والذى نظمتة الجامعة بمركز  " الضريبة على المرتبات "دورة تدريبية لبرنامج
 م.15/4/2019حتى  14/4إياك باالسكندرية فى الفترة من 

  بوزارة الشباب والرياضة . تطبيقات الحاسب اآللىدورة تدريبية فى 

 ضمن وفود ممثلى مديرى  بمعهد اعداد القادة بحلوان(  33يفية رقم ) حضور الدورة التثق
 عموم ومديرى ادارات رعاية الشباب بالجامعات المصرية الحكومية.

  المنطقة الذى أعدته  برنامج المعايشةفي المشاركة واالشراف على وفد الجامعة المشارك
حياء ذكرى انتصارات اكتوبر في اطار ا الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

 م 2019المجيدة اكتوبر 

 مخططات"  بعنوان الشرطة بأكاديمية  الشرطة بحوث مركز نظمها التي الندوة في ةالمشارك 
 .    م 8/12/2019 " مواجهتها وكيفية الداخل من المصرية الدولة إسقاط

  بمركز  " تنفيذيةوالئحتة ال 2018لسنة  182بقانون التعاقدات رقم " ورشة عمل خاصة
 م.20/2/2020م حتى 16/2/2020تدريب الهيئات الحكومية بوزارة المالية فى الفترة من 

  م2016لسنة  81كيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية  " فياجتياز البرنامج التدريبة 
م بمركز القاهرة لتنمية الموارد 5/5/2020حتى  3/5خالل الفترة من  والئحتة التنفيذية"

 رية بمحافظة القاهرةالبش

  م 14/5/2020حتى  12/5خالل الفترة من  " اعداد القادة" اجتياز البرنامج التدريبة فى
 بمركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة .

  اعداد المدربين"  فياجتياز البرنامج التدريبة TOT "  حتى  15/5خالل الفترة من
 تنمية الموارد البشرية بمحافظة القاهرة .م بمركز القاهرة ل15/6/2020
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  اجتياز البرنامج التدريبي في "Word 2019 , PowerPoint 2019 , Windows 

10 , Outlook 2019 , Internet "   من ميكروسوفت بالتعاون مع وزارة الشباب
 م 2020شهر يوليو  والرياضة المصرية

  رؤية وطن "والتي نظمها الموقع اإللكتروني  ةلفنون الصحافاجتياز الدورة التدريبية السابعة" 
 . م 2020أغسطس 

  إعداد المدربيناجتيازدورة " TOT "  حتى  31/12/2020بمستوياتها الثالثة فى الفترة من
 م بمركز تعليم الكبار جامعة عين شمس .16/1/2021

  دفاع الوطنىبكلية ال(  18رقم )   "إدارة األزمات والتفاوض" اجتياز الدورة التثقيفية 
 .م  3/3/2021حتى  27/2 فى الفترةبأكاديمية ناصر العسكرية العليا 

  بكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر (  4رقم )   "صناع القرار " اجتياز الدورة التثقيفية
 .م  31/3/2021حتى  27/3 فى الفترة العسكرية العليا

  الذكاء  –" التفكير الناقد اثناء فترة كورونا اتمام العديد من المساقات بموقع إدراك اون الين
تعزيز  –حل المشكالت واتخاذ القرار  –واالبتكار والتجديد  اإلبداعيالتفكير  – العاطفي

ادارة الموارد  – العمل فياالبداع  – الرقميالتحليل  – المهنيادراك وفهم اساسيات العمل 
اساسيات  –ساسية لسإسعافات االولية المهارات اال –اساسيات اللغة الفرنسية  –البشرية 

 .....   تدريب المدربين – English for Workplace –المهارات التقنية 

  والذى عقد  " نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف واإلرهاب "اجتياز البرنامج التدريبي
 م .7/4/2021في  بمشيخة األزهر

 :الخبرات العملية والمهنية

 ( . ت بها على ) مستوى المدن الجامعية: األعمال التي قمأوال
 م حتى العام 2003/2004سكان بالمدينة الجامعية طالب منذ العام الجامعى مشرف إ

 م  2008/2009الجامعى 

  م حتى العام 2003/2004عضو مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية منذ العام الجامعى
 م .2008/2009الجامعى 

 لمدينة الجامعية طالب وانهاء جميع المذكرات التفصيلية وضع خطة االنشطة الطالبية با
واالجراءات الخاصة بحجز المالعب ومخاطبة السادة أعضاء هيئة التدريس لتحكيم االنشطة 

 م 2009/2010م حتى العام 2006/2008المختلفة منذ العام 
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  جميع الطالبية على مستوى االدارة العامة للمدن الجامعية وانهاء  األنشطةوضع خطة
المذكرات التفصيلية واالجراءات الخاصة بحجز المالعب ومخاطبة السادة أعضاء هيئة 

حتى العام الجامعي  2010/2011المختلفة منذ العام الجامعى  األنشطةالتدريس لتحكيم 
 .م2016/ 2015

  والبيانات الخاصة باالدارة العامة للمدن الجامعية ) طالب  اإلحصائياتانهاء جميع– 
مبالغ تم صرفها( المطلوبة من اى جهات داخلية بالجامعة او خارجية خارج  –ن عاملي

 . 2016/ 2015حتي العام الجامعي  م2009/2010الجامعة والرد عليها منذ العام 

  الخاصة بمركز التطوير انهاء جميع مكاتبات برنامج الزهراء للتقدم للقبول بالمدن الجامعية
 .2016حتى  2009الفترة من في  وبالمجلس االعلى للجامعات

  وضع خطة الستكمال بيانات العاملين باالدارة العامة للمدن الجامعية على برنامج الفاروق
الدارة الموارد البشرية وتم استكمال تغذية البرنامج بكافة البيانات المطلوبة فى اقل وقت 

 ممكن .

  م 2008-2007و  2007-2006المشرف المثالى على مستوى المدن الجامعية. 

  القيام بجميع مهام مكاتبات مكتب مدير عام المدن الجامعية وايضا سكرتارية جلسات مجلس
 ادارة المدن الجامعية ومجلس صندوق ايرادات ومصروفات المدن الجامعية .

 . عضو لجان الشراء والجرد السنوى والفحص لجميع متطلبات المدن الجامعية 

  ة العامة للمدن الجامعية .عضو لجان تسليم وتسلم عهد االدار 

  م .2016عضو اللجنة العليا لتنظيم اسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ فبراير 

 :(مستوى الجامعة او مستوى الجامعاتاألعمال التي قمت بها على )  ثانيا:

  فرع كفر الشيخ بمعهد اعداد القادة بحلوان  –االشراف على بعض افواج جامعة طنطا
م حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2004/2005ف بلطيم منذ العام الجامعى ومصي
 بانشاء جامعة كفر الشيخ . 2006لسنة  129

  حتى االن بمعهد  2006االشراف على بعض افواج جامعة كفر الشيخ منذ انشائها عام
 اعداد القادة بحلوان ومصيف الجامعة الدائم ببلطيم .

 د المدن الجامعية المشارك فى اسبوع شباب المدن عضو هيئة االشراف على وف
م وحققت 31/1/2007حتى  27/1/2007الجامعيةاالول بجامعة حلوان فى الفترة من 

 ميدالية مختلفة مع تكريم من السيد أ.د / رئيس الجامعة انذاك . 43المدن الجامعية 
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 الثقافى بين المدن  االعداد واالشراف على مشاركة المدن الجامعية فى المهرجان الرياضى
الجامعية بجامعات وسط الدلتا والذى اقامتة جامعة المنصورة بمعسكر الجامعة الدائم 

 م .15/12/2007م حتى 10/12/2007بجمصة فى الفترة من 

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على تنظيم المدن الجامعية بالجامعة لمسابقة الطالب
ى المدن الجامعية بالجامعات المصرية فى الفترة من والطالبة المثاليين على مستو 

 م .7/5/2007م حتى 5/5/2007

  االعداد المشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى المهرجان
م الى  25/12/2007الكشفى الثانى لجوالى وجواالت الجامعة فى الفترة من 

 م.30/12/2007

 دن الجامعية المشارك فى اسبوع شباب المدن الجامعية عضو هيئة اشراف على وفد الم
 م .6/2/2008م حتى 1/2/2008الثانى والذى نظمته جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى الملتقى االول
لذى نظمته جامعة المنوفية فى فبراير لجوالى وجواالت المدن الجامعية للجامعات المصرية وا

2008 . 

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف فى الملتقى الصيفى االول النشطة طالب المدن
م والذى نظمتة جامعة المنصورة فى معسكر 2008الجامعية بالجامعات المصرية يوليو 

 الجامعة الدائم بجمصة .

 د المدن الجامعية المشارك فى المهرجان االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وف
السنوى بين المدن الجامعية بجامعات وسط الدليتا احتفاال بالعيد القومى لجامعة المنوفية يوم 

 م .16/12/2008

  وضع خطة تطوير لموقع قطاع شئون التعليم والطالب على موقع الجامعة الرسمى وعرضها
اللكترونية للجامعة وتمت الموافقة عليها واضافة على السيد المهندس / مدير مشروع البوابة ا

اللينكات المطلوبة وتغذية الموقع بكافة البيانات الالزمة وتحديث االخبار اواًل بأول فورد 
حدوث الخبر سواء اكانت اخبار عن لقاءات قمية تشارك بها الجامعة او تنظمها او لقاءات 

 .لى مستوى كليات الجامعة المختلفةداخلية ع

 عداد والمتابعة لمشاركة طالب وطالبات المدن الجامعية فى االبحاث المطلوبة للمكتب اال
 م .27/1/2009العربى للشباب والبيئة بالتعاون مع االدارة اعامة لشئون البيئة بالجامعة يوم 
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  عضو هيئة االشراف ومشرف النشاط الثقافى على وفد الجامعة المشارك فى فعاليات اسبوع
 م .2009ات التاسع والذى نظمتة جامعة المنصورة فبراير شباب الجامع

  المشاركة كعضو هيئة اشراف لجنة االقامة واالستقبال فى الدورة التخصصية لكليات التربية
م حتى 28/3/2009النوعية للجامعات المصرية الذى نظمتها الجامعة فى الفترة من 

 م .31/3/2009

 لى وفد المدن الجامعية المشارك فى مهرجان االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف ع
 .م3/5/2009م حتى 27/4/2009ترة من الجوالة لجامعة كفر الشيخ فى الف

  المشاركة فى ملتقى قيادات االنشطة الطالبية كممثل النشطة المدن الجامعية يوم
عالى م بمقر معهد اعداد القادة بحلوان تحت رعاية السيد ا.د / وزير التعليم ال16/7/2009

 والدولة للبحث العلمى .

  مفوض الجامعة فى استالم كل االستمارات والشيكات الخاصة بانشطة المدن من وزارة
 م .2009/2010التعليم العالى فى العام 

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى الملتقى
عات المصرية والذى نظمتة جامعة المنصورة الكشفى االول لطالب المدن الجامعية بالجام

 م .9/7/2009حتى  4/7/2009بجمصة فى الفترة من 

  المشاركة فى هيئة االشراف على تنظيم الجامعة للدورة التخصصية لكليات الطب البيطرى
م حتى 13/2/2010بالجامعات المصرية ) لجنة االعاشة والتغذية ( فى الفترة من 

 م .16/2/2010

 تماع التنسيقى مع مشروع االنشطة الطالبية ووزارة االتصاالت يوم االثنين حضور االج
 .صرى كممثل النشطة المدن الجامعيةم بمقر االتحاد الرياضى الم1/3/2010الموافق 

  االشراف والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروع تنمية المهارات الشخصية لطالب الجامعات
ق مع مشروع االنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالى ووزارة المصرية والذى تم تنفيذة بالتنسي

االتصاالت وانهاء جميع االجرءات الخاصة به واستالم شهادات اجتياز الطالب للبرنامج من 
 .م2010ضى للجامعات بالقاهرة مارس مقر االتحاد الريا

 مية مهارات المشاركة فى متابعة وفد طالبات المدن الجامعية المشاركات فى برنامج تن
التفكير االيجابى للفتاة الجامعية بالتعاون بين قسم رعاية الشباب بالمدن الجامعية واالدارة 

 م .20/3/2010م حتى 19/3/2010العامة لرعاية شباب الجامعة فى الفترة من 
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  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى المهرجان
 م .2010الكشفى الرابع لجوالى جامعة كفر الشيخ 

  االعداد لمشاركة العاملين بالمدن الجامعية فى الدورة الرمضانية التى نظمها مركز الخدمة
 م .5/9/2010ى حت 25/8العامة بكلية التربية الرياضية فى الفترة من 

  المشاركة فى لجنة االعداد والمتابعة لملتقى الخدمة العامة لجوالى وجواالت الجامعات
 م .24/12/2010حتى  8/12المصرية ) لجنة ادارية ( الذى نظمتة الجامعة فى الفترة من 

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن المدن الجامعية المشارك فى
الرياضى الذى نظمتة جامعة طنطا على مستوى المدن الجامعية فى الفترة من المهرجان 

 م .19-20/1/2011

  االعداد ومتابعة مشاركة طالب وطالبات المدن الجامعية فى مسابقة االبحاث السياحية التى
نظت بالتعاون بين ادارة االتحادات الطالبية واالسر والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة 

 م .2011راير فب

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى اللقاء الرياضى
 م .4/4/2011بين المدن الجامعية للجامعات المصرية والذى نظمتة جامعة المنوفية يوم 

  / حضور االجتماع كعضو فى لجنة تضم أ.د/ منسق عام االنشطة الطالبية بالجامعة و د
رف على المدن الجامعية طالب و د / المشرف على المدن الجامعية طالبات باالتحاد المش

م للوقوف على اخر سبل تطوير االنشطة الطالبية 2011الرياضى للجامعات بالقاهرة مايو 
 بالمدن الجامعية .

  االعداد المشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن المشارك فى الملتقى الكشفى الخامس
 م . لمدة اسبوع .11/11/2011لى جامعة كفر الشيخ يوم لجوا

  االعداد لمشاركة المدن الجامعية فى االسبوع البيئى االول بجامعة كفر الشيخ فى الفترة من
 م .23/2/2012م حتى 19/2/2012

  االعداد والمشاركة كعضو هيئة اشراف على وفد المدن الجامعية المشارك فى اللقاء الرياضى
 م.6/4/2012جامعة المنوفية على مستوى المدن بالجامعات المصرية  الذى نظمتة

  االعداد لمشاركة وفد المدن الجامعة فى الملتقى الكشفى السابع لجوالى جامعة كفر الشيخ
 م 14/11/2013حتى  9/11فى الفترة من 

  م2014اختيارى كافضل المحررين اداءًا بمشروع البوابة االلكترونية بالجامعة ابريل 
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  حضور الملتقى القومى للسادة مديرى واخصائى رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا
 م .16/7/2014حتى  11/7بالمدينة الشبابية فى الفترة من 

  االعداد لمشاركة وفد المدن الجامعية فى اسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة سوهاج فبراير
 ميدليات وتكريم أ.د / رئيس الجامعة للوفد.م وحققت المدن الجامعية الكثير من ال2015

 .د/ رئيس الجامعة لى لما تم بذلة من جهد لوصول مشروع بوابة الجامعة االلكترونية  تكريم ا
 لمركز متقدم فى التصنيفات العالمية .

  االعداد لمشاركة وفد المدن الجامعية فى المهرجان الكشفى الثامن لجوالى جامعة كفر الشيخ
 م .19/3/2015 – 14/3من فى الفترة 

  اعادة هيكلة الجهاز االدارى بكلية العلوم بالتنسيق مع السيد أ.د / عميد الكلية للعام الجامعى
 م .2016/2017

  عضو لجان الجودة بكلية العلوم وايضا كلية الحاسبات والمعلومات والمسئول عن معيار
 ليات .الجهاز االدارى اثناء تولي منصبى أمين الكلية بتلك الك

  تفعيل لجنة السالمة والصحة المهنية بكلية العلوم وعمل مذكرات للتخلص من المواد
 ام وعدم التخلص منها بشبكات الصرف .دالكيماوية بعد االستخ

  مسئول لجنة االتصال والمعلومات اثناء تنظيم الجامعة ألسبوع شباب الجامعات الثاني عشر
 م . 2019-فبراير 

  لمشاركة الجامعة فى االسبوع الثاني لشباب الجامعات متحدى االعاقة االعداد والمشاركة
 م . 2019 سبتمبر 6الى  1وفية فى الفترة من والذى نظمتة جامعة المن

  المشاركة كمدير ادارة فى الدورة التثقيفية لمديرى العموم ومديرى االدارات بمعهد اعداد القادة
 بحلوان. 

 م تحت شعار " 2019الجامعات األفريقية األول أكتوبر  االعداد المشاركة في اسبوع شباب
 السالم بجامعة أسوان . –مصر  –افريقيا 

  االعداد واالشراف على وفد الجامعة المشارك في برنامج المعايشة الذى أعدته المنطقة
الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في اطار احياء ذكرى انتصارات اكتوبر 

 م   . 2019توبر المجيدة اك

 ملتقى شباب الجامعات والمحافظات  في المشارك الجامعة وفد على واالشراف االعداد "
 .    م 2019نوفمبر  " الشرطة بأكاديمية  المصرية للتعايش مع طلبة اكاديمية الشرطة
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   االعداد واالشراف على وفد الجامعة المشارك في الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة
ديمية الشرطة بعنوان " مخططات إسقاط الدولة المصرية من الداخل وكيفية مواجهتها " بأكا
 م  .   8/12/2019

  االعداد واالشراف على وفد الجامعة المشارك في معرض االجهزة والمعدات الشرطية
 م ضمن االحتفاالت بعيد الشرطة  .28/1/2020بأكاديمية الشرطة 

  مشاركة وفد الجامعة في اسبوع فتيات الجامعات المصرية مسئول االتصال والتواصل اثناء
 م . 2020الخامس بجامعة الفيوم فبراير 

 الجامعات بطالب الخاص الملتقى في المشارك الجامعة وفد على واالشراف المشاركة 
 م |.2020باإلسكندرية فبراير  العسكرية الشمالية المنطقة أعدته والذى المصرية

 الب وطالبات الجامعة في رحالت قطار الشباب لألقصر واسوان االشراف على مشاركة ط
 م . 2020فبراير 

  " اإلعداد والمشاركة في البرنامج التدريبي " نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف واإلرهاب
 م .7/4/2021والذى عقد بمشيخة األزهر في 

 م  2019/2020ي المشرف المالي عن مراكز الفنون بجامعة كفر الشيخ منذ العام الجامع
 حتى اآلن . 

  م حتى 2019/2020المشرف المالي عن مركز ريادة االعمال بالجامعة منذ العام الجامعي
 اآلن . 

  :التى توليتها  الوظائف القيادية والاشرافية والخدمية

  رئيس قسم التنسيق االلكتروني للقبول بالمدن الجامعية وعضو اللجنة العليا للقبول
 ة.بالمدن الجامعي

  مسئول برنامج شئون العاملين والملفات بنظام الفاروق الدارة الموارد البشرية بالمدن
 الجامعية.

 . المشرف على العاملين على نظام الزهراء للتقدم للقبول بالمدن الجامعية وتطبيقاتة 

  محرر قطاع شئون التعليم والطالب على موقع الجامعة الرسمى فى الفترة من
 م  .5/11/2016م حتى 25/9/2010

  ( محرر موقع الخدمات الطالبية التابع لمشروع تطوير التعليم العاليTEMPUS   )
 ( بالمشروع . ITبالتعاون مع االتحاد األوربى ومسئول وحدة ) 
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  أدمن الصفحة الرسمية لجامعة كفر الشيخ على موقع التواصل االجتماعى فيس بوك فى
 م.5/11/2016م حتى 25/9/2010الفترة من 

   أدمن الجروب الرسمى لطالب وطالبات المدن الجامعية على موقع التواصل
حتى العام الجامعى  2009/2010االجتماعى فيس بوك منذ العام الجامعى 

 م .2016/2017

 . مسئول التواصل الطالبى عن طالب المدن الجامعية 

 م.1/8/2017 الى م16/10/2016 من الفترة أمين كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ في 
  م15/6/2019 حتى م1/8/2017أمين كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ 

. 
 مدير ادارة الشئون المالية واالدارية باالدارة العامة لرعاية شباب الجامعة فى الفترة من 

 م حتى اآلن .15/6/2019

 الملتقيات والمؤتمرات الدولية

 يوليو 25طالبية والذى نظمتة الجامعة يوم المشاركة فى المؤتمر الدولى للخدمات ال/
م كممثل لجامعة كفر الشيخ بلجنة استقبال الوفود بالمطار وايضا تقديم عرض 2015

    University Website and Student services "": تقديمى بعنوان

  م وتقديم 26/9/2015-24الترشيح لحضورمؤتمر الخدمات الطالبية بفلسطين فى الفترة من
 بفلسطين. األمنيةعن الخدمات الطالبية بالجامعة ولم يتم السفر للظروف  عرض

  11فى الفترة من  باألردنللخدمات الطالبية  الدولي النهائيالمؤتمر  فيممثل الجامعة-
  Student Services on kfs Website"بعنوان:م وتقديم عرض 13/10/2015

 باللغتين العربية واالنجليزية."

 
 
 
 

 لريادية والابتكارية التى تم تنفيذهاالانشطة ا

  ابتكار نظام حديث لحجز الوجبات الغذائية داخل المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ
 م.2008حتى  2003وتم تطبيقة داخل المدن في الفترة من 
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  تطوير التقدم للقبول بالمدن الجامعية واستخدام برنامج الزهراء التابع لجامعة المنصورة
حات على البرنامج وارسالها الى مركز المعلومات والتطوير والقت الموافقة وعمل اقترا

والتطبيق واالشراف على تطبيق البرنامج بالشكل الكامل واستخدام البرنامج فى صرف 
وحجز الوجبات الغذائية حتى اصبحت الجامعة هى االولى التى تطبق النظام بالشكل 

 .مج وهى جامعة المنصورةتجة للبرناالكامل بل تعدت الجامعة المن

  عمل خطة لتطوير موقع قطاع شئون التعليم والطالب وموقع الجامعة وتم عرضها من
قبل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب على مجلس العمداء وتمت الموافقة 

 .ن التعليم والطالب وموقع الجامعةعلى بنودها وتم التطبيق على موقع قطاع شئو 

 ية برنامج الفاروق الدارة الموارد البشرية بكافة البيانات الخاصة عمل خطة لتغذ
ت قياسى ال بالعاملين باالدارة العامة للمدن الجامعية وتم االنتهاء من ذلك فى وق

 .يتعدى الشهور القليلة

  عمل موقع للخدمات الطالبية على موقع الجامعة وتغذيتة بكافة البيانات التى يحتاجها
ة الجامعة حتى تخرجة حتى يسهل على الطالب والطالبة بالجامعة الطالب منذ دخول

الحصول على الخدمة والقى هذا الموقع اعجاب كافى الجامعات المصرية والعربية 
 واالوربية المشاركة فى المؤتمر الدولى النهائى للخدمات الطالبية.

 المشاركات باللجان التنفيذية والفنية بجامعة كفر الشيخ

 المسئولة عن البدء فى االجراءات التنفيذية للبدء فى استخدام وتشغيل  عضو اللجنة
 م . 2010الخدمات االلكترونية للتقدم للمدن الجامعية 

 م2011/2012رياضية للعام الجامعى عضو بلجان اختبارات القدرات بكلية التربية ال. 

 . عضو مكتب تنسيق اختبارات القدرات لقبول الطالب الجدد بالجامعة 

 ضو اللجنة المسئولة عن استالم مبني المدن الجامعية بسخا االستالم االبتدائى .ع 

  عضو اللجنة العليا لتفعيل االجراءات التنفيذية للتنسيق االلكترونى للقبول بالمدن
 م .2011/ 2010الجامعية منذ العام 

 م عضو لجنة حصر احتياجات االدارة العامة للمدن الجامعية استعدادا لبدء العا
 م .2013/2014الجامعى 
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  الجامعيحتى العام  2009/2010عضو لجان الجرد السنوى منذ العام الجامعى 
علوم وكلية الحاسبات العامة للمدن الجامعية وكلية ال باإلدارةم 2018/2019

 والمعلومات.

  عضو اللجنة المسئولة على االشراف التنفيذى على مشروع تنمية القدرات والمهارات
 م .2010/2011لطالب المدن الجامعية للعام الشخصية 

  عضو اللجنة المسئولة عن حضور االجتماع التنسيقى بين  مشروع تطوير االنشطة
 الطالبية بالتعاون مع وزارة االتصاالت .

 م 2015/2016تغذية للعام الجامعى عضو لجنة اعداد كراسة الشروط ومواصفات ال. 

 م . 2015طالب المدن الجامعية  عضو لجنة مسئولى التواصل الطالبى عن 

  عضو اللجنة العليا المنظمة السبوع شباب المدن الجامعية والذى نظمتة الجامعة
 م . 2016فبراير 

  م.2016عضو لجنة الطعون اثناء تنظيم الجامعة السبوع شباب المدن الجامعية 

 يضا كلية المتحانات كلية العلوم النظرية والعملية وا اإلداري  االعداد بجنة رئيس
الحاسبات والمعلومات اثناء تولي منصبى امين الكلية بتلك الكليات 

 م .2019م/2017/2018

  عضو لجان الجرد بكليتى العلوم وايضا كلية الحاسبات والمعلومات اثناء تولي منصبى
 م .2019/م2017/2018امين الكلية بتلك الكليات 

 امعة ألسبوع شباب الجامعات الثاني مسئول لجنة االتصال والمعلومات اثناء تنظيم الج
 م . 2019فبراير  –عشر 

 الجامعات فتيات اسبوع في الجامعة وفد مشاركة اثناء والتواصل االتصال مسئول 
 . م 2020 فبراير الفيوم بجامعة الخامس المصرية

 الجامعي العام منذ الشيخ كفر بجامعة الفنون  مراكز عن المالي المشرف 
 .  ناآل حتى  م2019/2020

  م2019/2020 الجامعي العام منذ بالجامعة االعمال ريادة مركز عنالمشرف المالي 
 .  اآلن حتى
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  الجامعي العام منذعضو لجنة الجرد عن مخازن االدارة العامة لرعاية الشباب 
 .  اآلن حتى م2019/2020

 شهادات التقدير

  ًشهادات حضور جميع الملتقيات الخارجية التى تم ذكرها سالفا . 

  شهادة تقدير من السيد أ.د / نائب رئيس جامعة طنطا لفرع كفر الشيخ نظير الجهود المتميزة
 فى االشراف على فوج الجامعة بمعسكر بلطيم الدائم .

  شهادة تقدير من السيد أ.د / نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب األسبق للحصول
 م .2007/ 2006على لقب المشرف المثالى بالمدن الجامعية 

  شهادة تقدير من أ.د / المشرف العام على معسكر اعداد القادة بحلوان للنشاط الملحوظ فى
 م .1/8/2007حتى  27/7تحكيم االنشطة المختلفة فى الدورة المنعقدة من 

  شهادة تقدير من أ.د / المشرف العام على معسكر اعداد القادة بحلوان للنشاط الملحوظ فى
 م .1/8/2007حتى  27/7لدورة المنعقدة من االشراف فى ا

  شهادة تقدير من السيد أ.د / رئيس الجامعة األسبق لما تم بذلة من جهد واجتهاد خالل
 م .2007مشاركة الجامعة فى اسبوع شباب المدن الجامعية االول 

  شهادة شكر وتقدير من المدير التنفيذى للمعلومات السابق بالجامعة نظير اختيارى افضل
 م .2014المحررين اداءًا بمشروع بوابة الجامعة االلكترونية ابريل 

  شهادة تقدير من السيد د / المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة لما تم بذلة من جهد ادى
 لوصول مشروع البوابة االلكترونية لمركز متقدم على الجامعات المصرية الحكومية .

 يس الجامعة األسبق لما تم بذلة من جهد فى مشروع شهادة شكر وتقدير من السيد ا.د / رئ
فى تصنيف الويب البوابة االلكترونية والذى ساهم فى حصول الجامعة على مركز متقدم 

 .ماتريكس االسبانى

  شهادة شكر وتقدير من المدير التنفيذى للمعلومات لما تم بذلة من جهد بمشروع نظم
هراء للمدن الجامعية والفاروق الدارة الموارد البشرية المعلومات االدارية بالجامعة برنامجى الز 

. 
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  شهادة شكر وتقدير من السيد ا.د / رئيس الجامعة األسبق للحصول على جائزة التميز
والقاء كلمة الجهاز اإلداري بالجامعة في عيد  م2015/2016 الجامعيللعام  اإلداري 

 . م 2016الجامعة 

 لجهوديصرية المركزية فرع محافظة كفر الشيخ وذلك شهادة تقدير من جمعية المرشدات الم 
 المحافظة . فيدعم وتطوير الحركة االرشادية  فيالمبذولة 

 


