
 .نهاد محمود حافظ احمد االســــــــم :
 .16/11/1968  تاريـــخ الميـالد :
 فرضي. 9/8/1995 –فعلي  29/12/1998  تاريــــخ التعيين :
 من جامعة المنصورة . 1993ليسانس حقوق دور أكتوبر عام  التأهيل العلمي :

 .7/11/2016مدير عام فى  الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها:
 .مدير عام مكتب أمين عام جامعة المنصورة  الوظيفة الحالية:

 
  الخبرة النوعية والزمنية :ـ

أخصائى شئون إدارية ثالث بمستشفي الباطنة التخصصي  جامعة المنصورة إعتبارا   -
 .30/12/2004حتى  30/12/1998من 

جامعة المنصاااورة إعتبارا أخصاااائى شااائون إدارية ثان بمساااتشااافي الباطنة التخصاااصاااي   -
 .9/8/2008حتى  1/1/2005من 

أخصاااااائى شااااائون إدارية ثان بامدارة العامة للشااااائون القانونية مندباة جامعة المنصاااااورة  -
 . 15/4/2011حتى  10/8/2008اعتبارا من 

أخصاااائى شااائون إدارية ثان بمساااتشااافي الباطنة التخصاااصاااي  جامعة المنصاااورة إعتبارا  -
 . 31/3/2012حتى  16/4/2011من 

أخصاااائى شااائون إدارية أوش بمساااتشااافي الباطنة التخصاااصاااي  جامعة المنصاااورة إعتبارا  -
 .29/2/2016حتى  1/4/2012من 

امعة جامعة المنصااااورة أخصااااائى شاااائون إدارية أوش تيسااااير أعماش مكتب أمين عام الج -
 . 15/8/2016حتى  1/3/2016مندباة اعتبارا من 

قيام بعمش مدير عام مكتب أمين الجامعة لحين االنتهاء من إجراءات التعين جامعة  -
 . 6/11/2016حتى  16/8/2016المنصورة مندباة اعتبارا من 

 .ى اآلن حت 7/11/2016مدير عام مكتب امين عام جامعة المنصورة اعتبارا من  -
 

 الوظائف اإلشرافية السابق شغلها :ـ
قيام بأعماش أمين مسااتشاافي الباطنة التخصااصااي جامعة المنصااورة لحين االنتهاء من  -

 .29/2/2016حتى  1/2/2015بارا من إجراءات تعين أمين للمستشفي   اعت
تكليف بتيسااااااير أعماش مكتب الساااااايد أ / أمين عام الجامعة جامعة المنصااااااورة اعتبارا  -

 . 16/6/2016حتى  1/3/2016 من
 .حتى اآلن  7/11/2016مدير عام مكتب أمين عام جامعة المنصورة اعتبارا من  -

 
 تقارير كفاية األداء :

حااتااى  1/7/2015الاافااتاارة ماان  -ممتاز 30/6/2015حتى  1/1/2015الفترة من  -
 .ممتاز 2016 – ممتاز 31/12/2015

حتى  1/7/2017الفترة من  -ممتااااااز 30/6/2017حتى  1/1/2017الفترة من  -
                                                       .ممتاز 30/6/2018

 



  العالوات التشجيعية:ـ
 . 19/10/2013؛  23/11/2006؛  9/10/2002 -

 
 الدورات التدريبية ومدتها ومكانها:ـ

الوكالة الدولية من  9/10/2011دورة االتجاهات الحديثة إدارة المساااااتشااااافيات بتاري   -
 .للتنمية المستدامة

دورة مراجعات داخلية فى نظيم إدارة الجودة والبيئة والسااااااصمة الصااااااحة المهنية خصش  -
  .... من الشركة العربية لصستشارات الهندسية والنظم 6/6/2011 – 4/6الفترة من 

دورة فى برنامج السااااااصمة الصااااااحة المهنية أعضاااااااء لجان أساااااااسااااااي خصش الفترة من  -
مركز القومي لدراسااااااات السااااااصمة والصااااااحة المهنية وتامين  30/9/2014 – 27/9

 .بيئة العمش 
  – 19/6دورة التاادريبيااة فى برنااامج القرارات امداريااة وصاااااااااااااايااا تهااا خصش الفترة من  -

 .من مركز الحساب العلمي  21/6/2006
  – 24/11اجتاااازت لبرناااامج التااادريبي صاااااااااااااانااااعاااة القاااائاااد المتميز خصش الفترة من  -

 .مركز التدريب امداري واالستشارات جامعة المنصورة  26/11/2013
  – 5/5دورة فى برنامج التدريبي تنمية مهارات امدارة امشاااااااااااااارافية خصش الفترة من  -

مااااديريااااة التنظيم وامدارة المركز امقليمي للتاااادريااااب امداري محااااافظااااة  4/6/2013
 .الدقهلية 

  – 3/5دورة فى برناااااامج التااااادريبي لمساااااااااااااائولي التنمياااااة امدارياااااة خصش الفترة من  -
ماااديرياااة التنظيم واالدارة المركز امقليمي للتااادرياااب امداري محاااافظاااة  29/5/2004

 .الدقهلية 
  18/4دورة فى برنامج انترورلكتيون فى صاااااااااايانة الكمبيوتر والحماية خصش الفترة من  -

 .العالي وزارة التعليم  23/4/2013 –
وزارة التعليم  16/4/2013 – 7/4دورة فى المعلومات واالتصااااالت خصش الفترة من  -

 .العالي 
اجتاز برنامج امعداد لشاااااااااااالش الوظائف القيادية من درجة مدير عام خصش الفترة من  -

 .الجهاز المركزي للتنظيم وامدارة رئاسة مجلس الوزراء 27/10/2016 – 9/10
  وخطابات الشكر:ـشهادات التقدير 

 .  2014شكر وتقدير من السيد االستاذ /  وكيش وزارة القوي العاملة بالدقهلية عام  -
 .ة شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور/مدير المستشفي الباطني التخصصي2عدد م -


