
 . محمد عبد المنعم عبد القادر احمد  االســـــــم :
 .3/4/1967  تاريــــخ الميالد:
 .)فرضى بعد ضم خدمة عسكرية ( 18/9/1991فعلى  26/10/1992 تاريــــخ التعييـن:
  :المؤهل العلمى 

بكالوريوس التجارة شعععععععععععبة المااسععععععععععبة ) مااسععععععععععبة ومراجعة ( بت دير عام جيد جدا دور مايو  -
 .جامعة المنصورة 1989

 .1/10/2013مدير عام في  -الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها :
 .مدير عام التوجيه المالي واالدارى   -الوظيفة الحالية :

 الخبرة النوعية والزمنية:ـ
أخصععععععاني شععععععنو  مالية  الع با دارة العامة للشععععععنو  الوندسععععععية جامعة المنصععععععورة اعتبارا م   -

 . 31/8/2000اتي   28/10/1992
أخصاني شنو  مالية  ا  با دارة العامة للشنو  الوندسية )إدارة ا نشاءات( جامعة المنصورة  -

 .16/2/2004اتي  1/9/2000اعتبارا م  
تب السععيد اتسععتام/ أمي  عام الجامعة جامعة المنصععورة اعتبارا أخصععاني شععنو  مالية  ا  بمك -

 . 30/6/2008اتى  17/2/2004م  
أخصععاني شععنو  مالية أوك بمكتب السععيد اتسععتام/ أمي  عام الجامعة جامعة المنصععورة اعتبارا  -

 .9/6/2013اتى  1/7/2008م  
قانم بعمك مدير عام التوجيه المالي واالدارى )ندبا( با دارة العامة جامعة المنصععععععععععععورة اعتبارا  -

  . 30/9/2013اتى  10/6/2013م  
 1/10/2013مدير عام التوجيه المالي واالدارى با دارة العامة جامعة المنصعععورة اعتبارا م   -

 .اتى اال  
 الوظائف اإلشرافية السابق شغلها :

ك مدير المكتب الفني للسيد اتستام / أمي  عام الجامعة جامعة المنصورة إعتبارا م  قانم بعم -
 . 9/6/2013اتى  24/2/2004

قانم بعمك مدير عام التوجيه المالي واالدارى )ندبا( با دارة العامة جامعة المنصععععععععععععورة اعتبارا  -
 .30/9/2013اتى  10/6/2013م  

 1/10/2013 دارة العامة جامعة المنصعععورة اعتبارا م  مدير عام التوجيه المالي واالدارى با -
 .اتى اال  

 
 تقارير كفاية األداء:

 



اععتعععى  1/7/2015الععفعععتعععرة معع   -مععمعععتعععععععا  30/6/2015اععتعععى  1/1/2015الععفعععتعععرة معع   -
 .ممتا   2016 –ممتا   31/12/2015

اععتععى  1/7/2017الععفععتععرة معع   -مععمععتعععععععا   30/6/2017اععتععى  1/1/2017الععفععتععرة معع   -
 .ممتا   31/12/2017

 .ممتا  30/6/2018اتي  1/1/2018الفترة م   -
 العالوات التشجيعية:

 . 8/1/2014؛ 28/11/2007؛  4/12/1996 -
  الدورات التدريبية ومدتها ومكانها:ـ

شععععععععععععركة إيجوس بو ارة السععععععععععععيااة فى  –دورة فى النظام اتمريكي المواده لمااسععععععععععععبة الفناد   -
16/11/1991 . 

 - 1/4دورة برنععععامم تنميععععة الموععععارات المععععاليععععة وا دارة للعععععاملي  بععععالجععععامعععععة في الفترة م   -
 .مرك  التدريب ا دارى بكلية التجارة جامعة المنصورة  5/4/1995

معععرك  اللغة ا نجلي ية  20/5/2001 - 7/4عععوى أوك فى الفتعععرة مععع  دورة لغعععة إنجلي ية مست -
 .جامعة المنصورة 

معععرك  اللغة ا نجلي ية  16/7/2001 - 3/6دورة لغعععة إنجلي ية مستعععوى  عععا  فى الفتعععرة مععع   -
 .جامعة المنصورة 

ع  11/3دورة برنامم تنمية الموارات اتسععععععععععاسععععععععععية فى التعامك م  الااسععععععععععب ا لى الفترة م   -
 .مرك  التدريب ا دارى وا ستشارات بكلية التجارة جامعة المنصورة  15/3/2001

نظريًا وعمليًا( فى الفترة  – 1998لسنة  89دورة تدريبية )اوك قانو  المناقصات والم ايدات  -
مرك  الدراسععععات وا سععععتشععععارات ال انونية بكلية الا و  جامعة   25/2/2001اتي  3/2م  

 .المنصورة 
 .و ارة التعليم العالى جامعة المنصورة 2008( عام  ICTPة كمبيوتر مجمعة فى ) دور  -
ا دارة  16/3/2008 - 9/3دورة برنعععامم تنميعععة موعععارات معععديرى ا دارات فى الفترة م    -

 .إدارة التدريب جامعة المنصورة  –العامة للتنظيم وا دارة 
 - 1/3رة ا شععععععععععععععرافيعععة فى الفترة م  دورة برنعععامم تنميعععة موعععارات الععععاملي  فى مجعععاك ا دا -

 .ا دارة العامة للتنظيم وا دارة جامعة المنصورة  11/3/2009
أكاديمية  27/6/2010 - 5/6دورة برنامم إعداد وبناء قيادات الصعععل ال انى فى الفترة م   -

اجتيا  برنامم ا عداد لشععععععععغك الوظانل ال يادية م  درجة مدير عام السادات للعلوم ا دارية 
 .الجوا  المرك ي للتنظيم وا دارة  19/9/2013اتى  1/9/2013في الفترة م  



الدورة التدريبية في مجاك نشعععر إجراءات قيم الن اوة والشعععفافية والتوعية بمخاسر الفسعععاد  -
بوينة الرقابة  20/10/2016  - 16/10وسبك منعه ععععععععععععع التي ع دت خ ك الفترة م  

 ا دارية.
 شهادات التقدير وخطابات الشكر:ـ 

 . 2004شوادة ت دير م  السيد أ.د / ماافظ الدقولية عام  -
 . 2005شوادة ت دير م  السيد أ.د / رنيس الجامعة عام  -
 . 2006شوادة ت دير م  السيد أ.د / ماافظ الدقولية عام  -
 .2006الجامعة عام  شكر وت دير م  السيد أ.د/ رنيس -
 . 2007شوادة ت دير م  السيد اتستام / مدير عام التنظيم وا دارة عام  -
 . 2007شوادة ت دير م  وكيك أوك الو ارة / أمي  عام الجامعة عام  -
 .شوادة ت دير م  السيد أ.د/ رنيس الجامعة الساب  -
 . ب الساب شكر م  وكيك الو ارة/ أمي  الجامعة المساعد لشنو  التعليم والس -
 . 2016عام  خساب شكر م  السيد اتستام الدكتور/ رنيس الجامعة -

 بيانات أخــــرى:
رنيس لجنة لعمك جرد لخ ينة ال رية اتولمبية لاصععععععر سععععععداد وتوريد كافة المبال  الخاصععععععة  -

( بتاريخ 2164بال رار رقم ) 2012/2013بالخ ينة خ ك شععععععععععععععور يونيه م  العام المالي 
17/9/2013. 

رنيس لجنة لفاص المساعدات االجتماعية التي صرفت م  صندو  التكافك االجتماعي بكلية  -
( 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011الا و  خ ك  السنوات ال  ع اتخيرة )

واصر المبال  التي صرفت بدو  وجه ا  لبعض خريجي الكلية بالمخالفة تاكام المادتي  
( بتاريخ 180لصنعدو  التكافك االجتماعي   بال رار رقم ) مع  ال ناة الداخلية 58, 116
12/1/2014. 

رنيس لجنة م  ا دارة العامعة للتوجيه المعالعي وا داري بالجامعة لفاعص أعماك كك م :السيدة/  -
وسام عبد الواادة مامود, السيد/ عمرا  مامد الاساني  ع بمرك  الخدمة العامة بالجامعة 

التي قاما بإعدادوا وا شرال عليوا بالمرك  بال رار رقم  ات اللغةوعلى اتخص جمي  دور 
 .14/1/2014( بتاريخ 185)

عضو لجنة  عداد كراسة شروس عامة نمومجية في أعماك الم اوالت وأخرى في أعماك  -
التعوريعدات لتستعي  بوما وادات الجامعة المختلفة ب سمي التعليم والمستشفيات عند سرح أعماك 

 .30/6/2004( بتاريخ 805ت أو التوريدات بال عرار رقعم )الم اوال



عضو لجنة فنية لمراجعة أعماك مشتريات التغمية بالمد  الجامعية وس مة التخ ي  ومراجعة  -
الكميات التي يتم   صرفوا م  المخا   ومدي م ءمتوا لما يتم سووه بالفعك م  وجبات 

 .25/6/2013( بتاريخ 1508بال رار رقم )
اللجنة المشكلة للمرور الدوري على خ ان  الكليات والمراك  السبية والمستشفيات  عضو -

الجامعية ووادات الجامعة المختلفة لمراجعة نظم وسير العمك بوا لت في أي مخالفات 
 .7/7/2013( بتاريخ 2376للتعليمات المالية وا دارية بال رار رقم )

دي إمكانية إعفاء أو تخفيض ال يمة ا يجارية للموق  عضو لجنة مالية وفنية وقانونية لدراسة م -
( بمجم  الخدمات الس بية والمؤجر كصيدلية للدكتورة/ سالي مامد سه ع في ضوء 2رقم )

م ارنة إيراداتوا با يرادات الما  ة خ ك نفس الفترة م  العام الماضي والمؤجرة أ نانوا كصيدلية 
 .17/11/2013( بتاريخ 4338الدكتور/ أشرل عرفا  بال رار رقم )

عضو لجنة لدراسة العرض الم دم م  شركة تسوير نظم البرمجة والدف  االلكتروني  -
( بتاريخ 4522"مصاري"بخصوص تاصيك الرسوم الدراسية م  الس ب بال رار رقم )

1/12/2013 . 
ي ( ف84عضو لجنة لدراسة الم اظات الواردة بت رير الجوا  المرك ي للمااسبات رقم ) -

بشأ  المخالفات التي شابت عملية توريد أغمية المد  الجامعية في العام المالي  12/2/2014
 .26/3/2014( بتاريخ 1165بال رار رقم ) 2012/2013

عضو لجنة لفاص جمي  أعماك السيد/ أسامة إبراويم بدير ع خ ك فترة عمله أمي  لخ ينة  -
المستشفي م  أماك  فرعية لتاصيك مستشفي الباسنة التخصصي, وكك ما يتصك بخ ينة 

الن دية بالمستشفي واصر قيمة العج  النواني بعودة الممكور وغيره )إ  وجد( بال رار رقم 
 .6/4/2014( بتاريخ 1300)

عضو لجنة ا شرال العام والتوجيه والمتابعة تعماك لجا  الجرد السنوي لمخا   ا دارة العامة  -
, وملك لألصنال: المستديمة, 2013/2014لعام المالي للمشتريات والمخا   بالجامعة ل

المستولكة, المرتجعة ع وكما جرد العود الشخصية لموظفي وعماك ا دارة العامة للجامعة 
وا دارات التابعة لوا وكملك جرد العود الفرعية وجرد  وابت المبني با دارة العامة للجامعة 

 .16/6/2014( بتاريخ 1422وا دارات التابعة لوا بال رار رقم )
عضو لجنة لدراسة الم اظات الواردة بت ارير الجوا  المرك ي للمااسبات, وملك م  مم لي  -

الجوا   يجاد الالوك المناسبة لوا بما يضم  اس  سير العمك وانتظامه بالجامعة وتوفير 
 .26/10/2014( بتاريخ 4659ااتياجات وادات الجامعة الضرورية  بال رار رقم )

ضو لجنة مالية متخصصة لباع ما تضمنه السع  الم دم للجنة المختصة بإجراءات ترشيح ع -
 . 13/11/2014( بتاريخ 5001عمداء الكليات بال رار رقم )



عضو لجنة  عداد كراسة الشروس والمواصفات الفنية التخام إجراءات سرح عملية تأجير فند   -
في م ايدة علنية عامة بي  الشركات المتخصصة  الجامعة التاب  لمرك  دار الضيافة والمؤتمرات

 . 18/12/2014( بتاريخ 5515في وما المجاك بال رار رقم )
   . 2018/ 2017رنيس لجنة جرد المخا   للعام المالي  -
رنيس لجنة لفاص ومراجعة أعماك مندوبي الصرل والتاصيك بخ ينة كلية السب واصر  -

ء عليوا خ ك فترة عملوما بالخ ينة علي ضوء ما ورد كافة المبال  التي قد يكو  تم االستي 
( بتاريخ 932بال رار رقم ) 15/1/2015( بتاريخ 3بت رير الجوا  المرك ي للمااسبات رقم )

17/2/2015. 
( 1588السب بال رار رقم ) رنيس لجنة لفاص اتعماك المالية وا دارية لمعمك الموارات بكلية -

 .23/3/2015بتاريخ
لواردة م  الوينة لدراسة كافة م اظات التفتيش علي سيارات الركوب بالجامعة ارنيس لجنة  -

واقتراح سبك ت فيوا  30/8/2015( بتاريخ 523الاكومية رف  كتابوا رقم ) العامة للخدمات
 .27/1/2016( بتاريخ 228 رار رقم )والمعًدك ال 26/1/2016( بتاريخ 206بال رار رقم )

بالشكوى الم يلة باسم جمعية مكافاة الفساد بمستشفيات جامعة رنيس لجنة لفاص ما ورد  -
المنصورة ووض  ضوابس لاضور وانصرال العاملي  وكيفية تنفيموا لت في ما ورد بالشكوى 

ار رقم والمعًدك بال ر  15/2/2016( بتاريخ 1074افاظًا على الماك العام, بال رار رقم )
 .30/3/2016( بتاريخ 2206)

جراء عملية الجرد تقسام ووادات ومخا   المستشفي الجامعي الرنيسي ومراجعة رنيس لجنة    -
الدورة المستنديه للعمليات المالية التي تمت بالمستشفي خ ك السنوات ال  ع الماضية بال رار 

 .14/11/2016بتاريخ (  7908رقم )
فترية ومراجعة رنيس لجنة لجرد أرصدة مخا   فند  الجامعة ومساب توا على اترصدة الد -

الن دية بخ ينة الفند  والتأكد م  إضافتوا لاساب الفند  في المواعيد الم ررة ع بال رار 
 .19/12/2016بتاريخ  8484رقم )

رنيس لجنة لباع اتسباب والمسنولي  ع  العج  في كميات الخب  المنصرفة للمد  الجامعية  -
المسلمة لوا م  مخب  مرك  الباوع ال راعية والمستشفيات والمراك  السبية ع  الكميات الفعلية 

( بتاريخ 149, )6/3/2017( بتاريخ 993, )9/2/2017( بتاريخ 930بال رارات أرقام:   )
29/3/2017. 

كبير كتاب بدرجة مدير عام ب سم  –رنيس لجنة لفاص أعماك السيدة/ عفال مامد السيد  -
ع سنوات ساب ة وكما سراكي الاضور اتجا ات با دارة العامة للمد  الجامعية ع  مدة   



واالنصرال بجوا  البصمة ومساب ته م  السج ت الخاصة بالشنو  ا دارية بال رار رقم 
 .25/7/2017( بتاريخ 1787)

رنيس لجنة    ية م  جامعة المنصورة لإلس ع علي اتورا  والمستندات سند الدعوي الخاصة                 -
المتدربة ب سم البا ولوجيا ا كلينيكية بكلية السب في  –ك مامد الوكيك بالدكتورة/ نسري  عاد

ومتابعة الدورة المستنديه لألورا  ومراجعة اتختام  1/1/2010اتي  1/1/2008الفترة م  
والسج ت الخاصة بملك وفاص ما إما كا  وناك ت وير في اتورا  م  عدمه وكيفية ارتكابه 

 .28/2/2018بتاريخ                 (       1258بال رار رقم )
التي تمت أ ناء اصوله  –رنيس لجنة لباع ترقيات السيد/ وانك مامد مختار علي أبو الخير  -

بداء الرأي في مدي قانونية اصوله علي تلك الترقيات ومدي  علي إجا ات لمراف ة ال وجة وا 
 .18/9/2018( بتاريخ 5547استيفانه لشروس الترقية بال رار رقم )

عضو لجنة مشتركة م  مم لي جامعة المنصورة ومم لي شركة مصر تعماك اتسمنت المسلح  -
 رار رقم لدراسة الخ فات في تنفيم بعض المشروعات التي قامت الشركة بتنفيموا بالجامعة بال

 .4/3/2015( بتاريخ 1173)
والخاصة باتعماك عضو لجنة لدراسة الم اظات الواردة بت رير الجوا  المرك ي للمااسبات  -

المالية والمخ نية وا نشانية بمبني الن اوة والااالت الارجة بمستشفي المنصورة الجامعي, 
( بتاريخ 2489وكما عملية ترميم وصيانة واجوات مستشفي المنصورة الجامعي بال رار رقم )

17/5/2015. 
ارة العامة للجامعة وجرد عضو لجنة ا شرال العام والتوجيه والمتابعة للجا  جرد مخا   ا د -

العود الشخصية لموظفي وعماك ا دارة العامة للجامعة وا دارات التابعة لوا للعام المالي 
 .14/6/2015( بتاريخ 1506رار رقم )بال  2014/2015

عضو لجنة لاصر جمي  المبال  التي تم تاصيلوا م  تاريخ إنشاء الاساب رقم  -
ري والمودعة باساب الداننة لصندو  خدمة المجتم  ( بالبنك اتولي المص0100001101)

وتنمية البينة وكملك المستندات الدالة على الصرل على أعماك الصيانة لمباني وادة مساك  
 .11/8/2015( بتاريخ 4267أعضاء وينة التدريس بال رار رقم )

ية ونظم عضو لجنة  عداد خسة عمك مات إسار  مني مادد لتسوير النظم ا دارية والمال -
متابعة اتعماك وبرامم تاسي  كفاءة استخدام اتصوك المالية والبشرية بمرك  الاساب العلمي 

 .4/1/2016( بتاريخ 36قم )بالجامعة بال رار ر 
عضو لجنة ا شرال العام والتوجيه والمتابعة تعماك لجا  جرد مخا   ا دارة العامة بالجامعة  -

ا دارة العامة للجامعة وا دارات التابعة لوا للعام المالي  وجرد العود الشخصية لموظفي وعماك
 .13/6/2016( بتاريخ 1503رار رقم )بال  2015/2016



عضو لجنة لدراسة مناقضات الجوا  المرك ي للمااسبات المتعل ة بصرل المكافآت م   -
مالية الصنادي  والاسابات الخاصة واقتراح الضوابس التنظيمية لجعلوا تتف  وال واعد ال

( 6252الصاياة وتصويب اتوضاع وف  توصيات الجوا  المرك ي للمااسبات بال رار رقم )
 .5/9/2016بتاريخ 

عضو لجنة لباع المخالفات المالية وا دارية الخاصة بالع ج االقتصادي م  واق  دفاتر  -
 .9/2/2017( بتاريخ 695ار رقم )الع ج االقتصادي بالمستشفى الجامعي بال ر 

لجنة ا شرال العام والتوجيه والمتابعة تعماك لجا  جرد مخا   ا دارة العامة بالجامعة عضو  -
وجرد العود الشخصية لموظفي وعماك ا دارة العامة للجامعة وا دارات التابعة لوا للعام المالي 

 .30/5/2017( بتاريخ 1353بال رار رقم ) 2016/2017
الخسأ الوارد بالم ايسة الت ديرية لعملية مبنى مسبعة  عضو لجنة لدراسة وتاديد المسنولي  ع  -

الجامعة وتاديد ا  ار المالية المترتبة على إعادة تصميم عملية مبنى المسبعة الجديد بال رار 
 .13/7/2017( بتاريخ 4249رقم ) 

 عضو لجنة لدراسة كيفية تنفيم اتاكام الصادرة للعاملي  بالجامعة بشأ  صرل الفرو  المالية -
 .8/10/2017( بتاريخ 6477رار رقم )ع  ضم مدد الخدمة الساب ة بال 

عضو لجنة لمراجعة نصوص الناة التربية العسكرية واقتراح ما يل م لتعديك النصوص ال  م  -
( بتاريخ 1674وال رار رقم ) 12/12/2017( بتاريخ 8025تعديلوا بال رار رقم )

18/3/2018. 
الوظيفي بالجامعة واقتراح ما يل م بشأ  تعديله ومراجعة بساقات عضو لجنة لمراجعة الويكك  -

 .10/1/2018( بتاريخ 256وصل الوظانل واختصاصات كك وظيفة بال رار رقم )
رقم  عضو لجنة لل يام باصر ومراجعة موقل أصوك الدولة غير المستغلة بالجامعة بال رار -

 .11/4/2018(  بتاريخ 2177)
الم ترح ووض  المواصفات الفنية والوندسية ووض  كراسة الشروس  عضو لجنة لمعاينة الموق  -

والمواصفات  قامة المبني المسلوب في المنس ة اتمامية وعمك التشسيبات والتجوي ات 
( بالمد  الجامعية 6المسلوبة تمويدًا لسرح إنشاء وتأجير المسااة الموجودة بالعمارة رقم )

وال رار  18/4/2018( بتاريخ 2357عامة بال رار رقم ) والمسااة اتمامية في م ايدة علنية
 .9/5/2018( بتاريخ 2764رقم )

عضو لجنة ا شرال العام والتوجيه والمتابعة تعماك لجا  الجرد السنوي للعام المالي  -
الخاصة بمخا   ا دارة العامة للجامعة وجرد العود الشخصية لموظفي وعماك  2017/2018

 . 6/6/2018( بتاريخ 1354معة بال رار رقم )ا دارة العامة للجا


