
 .االســـــــم :  أسامه محمد المرسى عبده
 . 15/6/1962 تاريــــخ الميالد :
 .فرضى 9/10/1994فعلى  ـ  2/12/1995 -تاريــــخ التعيين:

الن خرالعهــا خرعــورى رلمــاالــم  1985بكــوريرسيا خرمــاالــم خية الــومســم اير الــوسي مــو   هل العلمي:مؤ ال
 .خية الومسم بكفر خرشسخ 

ابلي  خرارخســـول خرعلسو فى خر ةالسم خيملسالسم الال خرارخســـم موالون ارخســـسون ب  اسر  اإلضــاةي: :المؤهالت 
 .ةوالعم خرالةصيرل  2005ةسا اير الوسي مو  

 30/12/2013الاسر مو   : الدرج: الحالي: وتاريخ الحصول عليها
    .الاسر مو  شئين أمضوء هسئم خر ارساالوظيف: الحالي::  

 

 لزمني::ـالخبرة النوعي: وا
أمصــــوئا ةشــــوي خة الوما دورة بوياخرل خرعــــــــــــــــــوالم رلالان خرةوالعسم ةوالعم خرالةصــــيرل خم بورخ الن  -

 . 31/3/2000ح ى   -11/2/1996
ـــــــــــــــــــوالم ةوالعم  - أمصـــــوئا ةشـــــوي خة الوما دورة ب اخرل شـــــئين أمضـــــوء هسئم خر ارسا بوياخرل خرعـ

 . 31/7/2003ح ى  1/4/2000خرالةصيرل خم بورخ  الن 
أمصـــــــوئا ةشـــــــوي خة الوما يرح ل دون بوياخرل خرعوالم رشـــــــئين أمضـــــــوء هسئم خر ارسا ةوالعم  -

 . 30/6/2007ح ى  1/8/2003خرالةصيرل خم بورخ  الن 
ـــــــــــــــــــوالم رشـــــئين أمضـــــوء هسئم خر ارسا  - ةهوء خرماالم بوياخرل خرعـ موئ  بعالل الاسر إاخرل خر عسسةول يخ 

 . 17/11/2013ح ى 1/7/2007ةوالعم خرالةصيرل خم بورخ الن 
ح ى  18/11/2013ةوالعم خرالةصــــــــيرل عةابوا خم بورخ الن الاسر مو  شــــــــئين أمضــــــــوء هسئم خر ارسا مسو  بعالل  -

19/12/2013  
 .ح ى خين 20/12/2013خم بورخ الن  الاسر مو  شئين أمضوء هسئم خر ارسا ةوالعم خرالةصيرل -

 
  الوظائف اإلشراةي: السابق شغلها:ـ

ةهـوء خرماالم بوياخرل خرعـوالم رشئين أمضـوء هسئم خر ارسا ةـوالعم مـوئ  بعالل الاسر إاخرل خر عسسةول  - يخ 
 .17/11/2013ح ى1/7/2007خرالةصيرل خم بورخ الن 

مسو  بعالل الاسر مو  شئين أمضوء هسئم خر ارسا ةوالعم خرالةصيرلعةابوا  خم بورخ الن  -
 . 19/12/2013ح ى  18/11/2013

  ح ى خين  20/12/2013الةصيرل خم بورخ الن الاسر مو  شئين أمضوء هسئم خر ارسا ةوالعم خر  -
 

 



 تقارير كفاي: األداء:ـ 
ح ى  1/7/2015خرف رل الن  -الال ـــــــو  30/6/2015ح ى  1/1/2015خرف رل الن  -

 .الال و  2016 –الال و   31/12/2015
ح ى  1/7/2017خرف رل الن  -الال ـــــــو  30/6/2017ح ى  1/1/2017خرف رل الن  -

 .الال و  30/6/2018
 التشجيعي::ـالعالوات 

 .16/1/2013م يل ابلياله ـ  1/8/2005ـ  20/10/1999 
 

 الدورات التدريبي: ومدتها ومكانها:ـ
 الرك  خرحسوب خرعلالا ةوالعم خرالةصيرل                         1992مو   فى ايرل كالبسي ر -

 SYSTFM ANALYSIS & PRCGRAMMING .  

 OPERATING SYSTEM. DOS + BASIC LANGUAGE+CL 

IPPER+LOTUS 123. 

 STANDARD COBOL+TRAINING COBOL+ADVANCED COBOL.                     

  13/7/2000ـ   7/ 8ايرل فى برةوالج أمصوئى شئين أمضوء هسئم  ارسا م ل خرف رل الن  -
 .بالرك  خر ارسب خياخرى يخيس شورخل ةوالعم خرالةصيرل 

ـــــــــ  19/4ايرل  ارسبسم فى  ةالسم الهورخل رؤسوء خألمسو  م ل خرف رل الن  - الرك   24/4/2003ـ
 .خر ارسب خياخرى يخيس شورخل ةوالعم خرالةصيرل 

ـــــ ل خرف رل الن  - ـــــ  19/6ايرل  ارسبسم فى برةوالج خر رخرخل خياخرسم يصسوغ هو مـ  21/6/2006ـ
 .بالرك  خرحسوب خرعلالى ةوالعم خرالةصيرل

 . 2006مو  الن ي خرل خر علس  خرعورى ا  ictpخرحوسب خآلرا عايرل فى   -
 TYPING . 

 Basic concepts of it . 

 Using computer and managing files . 

 word processing . 

 SPREADSHEETS. 

 Introduction to pc maintenance and protection .  

ايرل  ارسبسم فى  ةالسم الهورخل خرعواللسن فى الةول خيدرخء خرلغيى خرع مول خرد وفسم م ل خرف رل  -
 .الن خياخرل خرعوالم رل ةظس  يخياخرل ةوالعم خرالةصيرل  29/3/2007ـ  11/3الن 

ـ  29/5ايرل فى  ةالســـــم الهـــــورخل خرعـــــواللسن فى الةـــــول خيبـــــاخ  خر ـــــوةيةا م ل خرف رل الن  -
 .الرك  خر ارسب يخيس شورخل ةوالعم خرالةصيرل  31/5/2007

ـــــــــ  9/3ايرل  ارسبسم فى  ةالسم الهورخل الاسري خياخرخل م ل خرف رل الن  - خياخرل  16/3/2008ـ
 .م خرالةصيرل إاخرل خر ارسب ةوالع –خرعوالم رل ةظس  يخياخرل 



 30/3ايرل فى برةوالج  ةالسم الهورخل خرعواللسن فى الةول إاخرل خرةيال خرشــواللم م ل خرف رل الن  -
 .إاخرل خر ارسب ةوالعم خرالةصيرل –خياخرل خرعوالم رل ةظس  يخياخرل  5/4/2009

  .2008ايرل فى خرحوسب خآلرا الن ي خرل خر علس  خرعورى مو    -
 presentations. 
 Database. 
 Information and communication  .  

ـــــ  16/5ايرل فى برةوالج خيدرخء خرلغيي فى خرلغم خيةةلس سم م ل خرف رل الن  - الن  4/6/2009ـ
 .إاخرل خر ارسب ةوالعم خرالةصيرل –خياخرل خرعوالم رل ةظس  يخياخرل 

الن  11/3/2010ـ   6/2ايرل فى برةوالج إماخا يبةوء مسواخل خرصف خردوةا م ل خرف رل الن  -
 .أكواسالسم خرسواخل رلعلي  خياخرسم 

ـــم الهـــورخل خرعـــواللسن فى الةـــول إاخرل خريمـــل م ل خرف رل الن  - ـــم فى  ةالس ـــارسبس ـ  13/5ايرل  
 .إاخرل خر ارسب ةوالعم خرالةصيرل  –خياخرل خرعوالم رل ةظس  يخياخرل  22/5/2012

الاسر مو  خرف رل الن  ايرل خة و  بةةوح برةوالج خيماخا رشــــــــــــــغل خريظوئف خر سواسم الن ارةم -
 .خرةهو  خرالرك  رل ةظس  يخياخرل رئوسم الةلا خري رخء 26/12/2013ح ى  8/12

خراير خر ارسبسم فى الةول ةشـــر إةرخءخل مس  خرة خهم يخرشـــفوفسم يخر يمسم بالموير خرفســـوا يســـبل  -
 .هسئم خررموبم خياخرسم  20/10/2016 – 16/10الةعه م ل خرف رل الن 

 شهادات التقدير وخطابات الشكر:ـ 
 . 2003شهوال   اسر الن خرليخء خراك ير / الحوفظ خرامهلسم مو    -
 .2005شهوال   اسر الن خرليخء خراك ير / الحوفظ خرامهلسم مو   -
 . 2006شكر ي  اسر الن أ.ا / رئسا خرةوالعم مو   -
 .2006سم مو  شكر ي  اسر الن خرسسا خألس وذ / أالسن خرةوالعم خرالسوما رلشئين خياخر  -
 .شكر الن خرسسا خألس وذ / أالسن خرةوالعم خرالسوما رلشئين خر علس  يخري ب -
 .شكر ي  اسر الن خرسسال خألس وذل / الاسر إاخرل خر ةظس  يخياخرل  -
 .2015شكر ي  اسر الن أ.ا / مالسا كلسم خرفةين خرةالسلم مو   -
 . 2016شكر ي  اسر الن أ.ا / مالسا كلسم خر ةورل مو   -
 . 2016ر الن أ.ا / رئسا خرةوالعم مو  شكر ي  اس -

 بيانات أخرى:ـ 
ـــــ 2009إر وء الحوضرل فا  ةالسم الهورخل خرعواللسن فا شئين أمضوء هسئم خر ارسا مو   - ـ  2011ـ

2012. 



مضــي رةةم رارخســم أفضــل خرســبل رصــرف خرالكوفنل رلعواللسن ب يو  خر علس  بورةوالعم ملى ضــيء  -
 .9/5/2013ا ب ورسخ  1095 خراليخرا خرالورسم خرال وحم بور رخر رم  ع


