
 .:  محمد مصطفي عبد السالم البزاوى االســـــــــم
 .26/7/1959  تاريــــخ الميـالد :
 .مؤهل عالي 5/6/1997   -مؤهل متوسط  30/6/1982 تاريــــخ التعييـن :

 .2000لسنة  5فرضي  ق 5/6/1992                   
 المؤهل الدراسى:

 . 1978دبلوم المدارس الثانوية الزراعية   -
الملهاد اللاالي للتلااول الزراعي ااااااااااااااابرا  1994بكاالوريوس الللوم التلااونياة الزراعياة دور يونيا  عاام  -

 .الخيمة
 .1/10/2014بدرجة مدير عام  في  -الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها:

 .مدير عام الائول اإلدارية   -الوظيفة الحالية:
 

 االخبرة النوعية والزمنية:
حتى  1/9/1982ماااااااااااااارب زراعي رابس بكلية طة السااااااااااااانال جاملة المنصاااااااااااااور  اعتبارا مل  -
26/5/1992 . 
حتى  27/5/1992ماااااااااارب زراعي ثالب بكلية طة السااااااااانال جاملة المنصاااااااااور  اعتبارا مل  -
4/6/1997 . 
حتى  5/6/1997اعتبارا مل اخصاااااااااااااائى تيةية ثالب بكلية طة السااااااااااااانال جاملة المنصاااااااااااااور   -

31/8/2000. 
حتى  1/9/2000أخصااااااااااااائى تيةية ثال بكلية طة الساااااااااااانال جاملة المنصااااااااااااور  اعتبارا مل  -
30/6/2008 . 
حتى  1/7/2008أخصااااااااااااائى تيةية أول بكلية طة الساااااااااااانال جاملة المنصااااااااااااور  اعتبارا مل  -
12/7/2011 . 
نال ( جاملة المنصااااااور  اعتبارا أخصااااااائى تيةية أول بعائم بلمل أميل كلية طة الساااااا -

 . 30/9/2014حتى  13/7/2011مل 
كبير أخصاااااااائييل تيةية بدرجة مدير عام بعائم بلمل أميل كلية طة السااااااانال ( جاملة المنصاااااااور   -

 . 26/7/2016حتى  1/10/2014اعتبارا مل 
دارية ( جاملة كبير أخصاااااااااائييل تيةية بدرجة مدير عام بتيساااااااااير أعمال اإلدار  اللامة للاااااااااائول اإل -

 . 30/7/2017حتى  27/7/2016المنصور  اعتبارا مل 
كبير أخصاااااااااااااااائييل تيةية بدرجة مدير عامبعائم بلمل مدير عام الااااااااااااااائول اإلدارية ندبا ( جاملة  -

 . 17/10/2017حتى  31/7/2017المنصور  اعتبارا مل 

 



اإلدارية( جاملة المنصااااور   كبير أخصااااائييل تيةية بدرجة مدير عامبعائم بلعمال مدير عام الااااائول -
 . 11/2/2018حتى  18/10/2017اعتبارا مل 

 .حتى االل  12/2/2018مدير عام الائول اإلدارية جاملة المنصور  اعتبارا مل  -
 .الوظائب اإلارافية السابق ايلها :ا  

حتى  13/7/2011عائم بلمال أميل كلياة طة السااااااااااااااناال جاملاة المنصااااااااااااااور  اعتباارا مل  -
30/9/2014. 

عيام بلمل بلمانة اللجنة االستاارية للسيد أ .د / رئيس الجاملة باإلضافة الى عملة الصلي  -
 . 26/7/2016حتى  22/11/2015اعتبارا مل 

 27/7/2016تيسااااااااير أعمال اإلدار  اللامة للااااااااائول اإلدارية جاملة المنصااااااااور  اعتبارا مل  -
 .حتى اآلل

لجاملة باإلضاااافة الى عملة الصااالي اعتبارا اإلااااراب على أعمال الترميم والصااايانة بفندق ا -
 . 30/7/2017حتى  30/10/2016

حتى  31/7/2017عائم بلمل مدير عام الائول اإلدارية بندبا( جاملة المنصور  اعتبارا مل  -
17/10/2017. 

حتى  18/10/2017عائم بلعمال مدير عام الاااااااائول اإلدارية جاملة المنصاااااااور  اعتبارا مل  -
11/2/2018. 

 .حتى االل 12/2/2018عام الائول اإلدارية جاملة المنصور  اعتبارا مل مدير  -
 تقارير كفاية األداء : 
 1/7/2015الفتر  مل  - ممتاز 30/6/2015حتى  1/1/2015الفتر  مل  –ممتاز  2014 -

 .ممتاز 2016 – ممتاز 31/12/2015حتى 
 .ممتاز 30/6/2017حتى  1/1/2017الفتر  مل  -

 . 31/1/2014 – 2/11/2004 – 24/9/1991 – 14/3/1988 العالوات التشجيعية :ـ  
 

 الدورات التدريبية ومدتها ومكانها :ـ
  14/1اجتاز بنجاح برنامج االعداد لاااااااااااايل الوظائب الريادية مل درجة مدير عام خالل الفتر   مل  -
 .الجهاز المركزي للتنظيم واالدار   1/2/2018 –

 ار وخطابات الشكر:شهادات التقدي
 .اهاد  تردير مل السيد أ.د / رئيس جاملة المنصور  -
 .( اكر وتردير مل السيد أ.د / عميد كلية طة أسنال 2عدد ب -
 . 1999اكر وتردير مل السيد أ.د / عميد كلية طة أسنال عام  -
 .اهاد  تردير مل السيد أ.د / عميد كلية طة أسنال -



 بيـــــانات أخـــرى :ـ
رئيسا لجنتي تلري الطلبات واالختيار والمرابلة الاخصية للساد  المتردميل لايل  -

 . 6/3/2012( بتاريخ 43وظيفة ملاول خدمة بصفة مؤعتة بالررار رعم ب
عضاااااااو لجنة التدخل الساااااااريس لصااااااايانة وترميم المنااااااااات الجاملية ل دار  اللامة  -

   20/5/2015( بتاريخ 2583وملحراتها وكليات الجاملة المختلفة بالررار رعم ب
رئيساااااااا لجنة لبحب ودراساااااااة المساااااااتندات الخاصاااااااة بااااااااحل  لة تخلي  الطوابس  -

البريدية الخاصاااااااااة بلراااااااااايب الجاملة واساااااااااتيفاة المساااااااااتندات المطلوبة مل  رفة 
 . 9/8/2016( بتاريخ 1983المحفوظات الرئيسية بالجاملة بالررار رعم ب

( 1557ندق الجاملة بالررار رعم برئيسااااااا لجنة جرد وتثبيت اللهد الاااااااخصااااااية بف -
 . 22/6/2017بتاريخ 

 


