
   
 

 

 محمد محمد عطية اللوزى ناصر :االســـــــم
 23/7/1961 :تاريـــخ الميالد
 بعد ضم مدة الخدمة العسكرية( فرضي) 5/9/1991)فعلى( ـ  26/10/1992 :نـتاريــخ التعيي

 جامعة المنصورة  1987س التجارة شعبة المحاسبة ) محاسبة ومراجعة ( دور سبتمبر بكالوريو : المؤهل العلمى
 مديرعام المشتريات والمخازن   الوظيفة الحالية :

 26/2/2019مدير عام فى   :ول عليهاالدرجة الحالية وتاريخ الحص
  نوعية والزمنية:الخبرة ال

حتى  7/11/1992جامعة المنصــــــورة من  العامة للمشــــــتريات والمخازن باإلدارة لثأخصــــــانى شــــــنون مالية  ا -
31/8/2000. 

حتى  1/9/2000المنصــــــــــورة من جامعة  باإلدارة العامة للمشــــــــــتريات والمخازنأخصــــــــــانى شــــــــــنون مالية  ان  -
30/6/2008. 

حتى  1/7/2008جامعة المنصــــــــــورة من  باإلدارة العامة للمشــــــــــتريات والمخازنأخصــــــــــانى شــــــــــنون مالية أو   -
7/5/2013. 
 1/7/2008تم ندب ســــــيادتةا لمدة يوم من ك  اســــــبوا لمركز الحســــــاب العلمي جامعة المنصــــــورة اعتبارا من  -

  7/10/2009حتى 
حتى  8/5/2013دارة المشـــــتريات باإلدارة العامة للمشـــــتريات والمخازن جامعة المنصـــــورة اعتبارا من مديرا إل  -

9/4/2014  
قانم بعم  مدير عام المشــــــــــــــتريات والمخازن )ندبا( ولحين اءنتةال من  جرالات التعين عليةا باإلدارة العامة   -

 30/9/2014حتى  10/4/2014للمشتريات والمخازن جامعة المنصورة اعتبارا   من 
والمخازن جامعه المنصورة اعتبارا من  تكبير أخصانيين شنون مالية بدرجه مدير عام باإلدارة العامه للمشتريا -

1/10/2014 
 تباإلدارة العامة للمشــتريا مشــتريات (كبير أخصــانيين شــنون مالية بدرجه مدير عام ) قانم بعم  مدير  دارة ال -

 .14/8/2017حتى  13/11/2015والمخازن جامعه المنصورة اعتبارا من 
مخازن ) ندبا ( باإلدارة كبير أخصــــــانيين شــــــنون مالية بدرجه مدير عام ) قانم بعم  مدير عام المشــــــتريات وال -

من  جرالات التعيين عليةــا اعتبــارا من والمخــازن جــامعــه المنصــــــــــــــورة لحين اءنتةــال  تللمشــــــــــــــتريــاالعــامــة 
 . 12/1/2019حتى  15/8/2017

 تكبير أخصــانيين شــنون مالية بدرجه مدير عام ) قانم بعم  مدير أدارم المشــتريات( باإلدارة العامة  للمشــتريا -
 .12/1/2019حتى  13/11/2017والمخازن جامعه المنصورة اعتبارا من 

دير عام) قانم بعم  مدير عام المشــــــــتريات والمخازن ) ندبا ( جامعه كبير أخصــــــــانيين شــــــــنون مالية بدرجه م -
 . 25/2/2019حتى  13/1/2019المنصورة اعتبارا من 

 



   
 

 

مــدير عــام المشــــــــــــــتريــات والمخــازن بــاءدارة العــامــة للمشــــــــــــــتريــات والمخــازن جــامعــه المنصــــــــــــــورة اعتبــارا من  -
 .حتى اءن  26/2/2019

 ـالوظائف اإلشرافية السابق شغلها:
حتى  8/5/2013ديرا إلدارة المشـــــتريات باإلدارة العامة للمشـــــتريات والمخازن جامعة المنصـــــورة اعتبارا من م  -

30/9/2014 
قانم بعم  مدير عام المشــــــــــــــتريات والمخازن )ندبا( ولحين اءنتةال من  جرالات التعين عليةا باإلدارة العامة  -

 30/9/2014حتى  10/4/2014للمشتريات والمخازن جامعة المنصورة اعتبارا من 
لمنصــــــــــــــورة اعتبــارا من والمخــازن جــامعــه ا تقــانم بعمــ  مــدير  دارة المشــــــــــــــتريــات بــاإلدارة العــامــة للمشــــــــــــــتريــا -

 14/8/2017حتى  13/11/2015
 والمخازن جامعه المنصورة لحين  تقانم بعم  مدير عام المشتريات والمخازن ) ندبا ( باإلدارة العامة للمشتريا  -
 12/1/2019حتى  15/8/2017اءنتةال من  جرالات التعيين عليةا اعتبارا من     
لمنصــــــــــــــورة اعتبارا من والمخازن جامعه ا تقانم بعم  مدير أدارم المشــــــــــــــتريات باإلدارة العامة  للمشــــــــــــــتريا -

 12/1/2019حتى  13/11/2017
حتى  13/1/2019نصــــــــــــــورة اعتبــارا من قــانم بعمــ  مــدير عــام المشــــــــــــــتريــات والمخــازن ) نــدبــا ( جــامعــه الم -

25/2/2019 
 26/2/2019ه المنصورة اعتبارا من مدير عام المشتريات والمخازن باإلدارة العامة للمشتريات والمخازن جامع -

 .حتى اءن
  تقارير كفاية األداء:

 ممتاز  30/6/2015حتى  1/1/2015الفترة من  -
  ممتاز 2016 –ممتاز 31/12/2015حتى  1/7/2015الفترة من  -
 ممتاز 30/6/2018حتى  1/7/2017 –ممتاز  30/6/2017حتى  1/1/2017الفترة من  -

 31/1/2014 – 28/11/2007ـ  4/12/1996ـ العالوات التشجيعية:
  التدريبية ومدتها ومكانها:ـالدورات 

                       مركز التــدريــب 3/4/1996  لى 30/3فى الفترة من  المــاليــة واإلداريــةالــدورة التــدريبيــة فى تنميــة المةــارات  -
 اءدارى كلية التجارة جامعة المنصورة

  المركزي تنمية اإلداريـة الجةـاز وزارة ال 7/6/2000حتى  13/5ن ـ( م3) رقـم برنامج  دارة المشتريات دورة -
 للتنظيم واإلدارة     
ظريًا وعمليًا ( مركز ن 98( لســــــــــــــنة 89رقم )دورة تدريبية التي عقدت )حو  قانون المناقصــــــــــــــات والمزايدات   -

 25/2/2001حتى  3/2الدراسات واءستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة المنصورة فى الفترة من 



   
 

 

اإلدارة العامة للتنظيم  14/5/2008 لى  10/5رنامج تنمية مةارات مديري اإلدارات خال  الفترة من دورة فى ب -
 واإلدارة  دارة التدريب جامعة المنصورة 

البرنامج التدريبي فى مجا  نشـــــر  جرالات قيم النزالة والشـــــفافية والتوعية بمخاور الفســـــاد وســـــب  منعه خال   -
 من لينة الرقابة اإلدارية  22/2/2018 – 18/2الفترة من 

 – 20/1اجتـــاز بنجـــام برنـــامج اءعـــداد لشــــــــــــــةـــ  الوظـــانا القيـــاديـــة من درجـــة مـــدير عـــام خال  الفترة من  -
 الجةاز المركزي للتنظيم واإلدارة رناسة مجلس الوزرال 7/2/2019

 شهادات التقدير وخطابات الشكر:ـ
 )عام  م الي( 1999عام  شةادة تقدير من السيد اللوال / محافظ الدقةلية -
 شكر وتقدير من السيد أ.د/ عميد كلية السياحة الفنادق  -

 رى:ـــات أخـأى بيان
لالكات األصـــــــو  الخاصـــــــة بمركز التعليم المفتوم بتاري  عضـــــــو لجنة للقيام بعم  محضـــــــر حصـــــــر وجرد وا -

16/5/2016  
عضــــــــو لجنة للقيام بفح  ودراســــــــة ما ورد بالتقرير الصــــــــادر عن الجةاز المركزي للمحاســــــــبات بالقرار رقم  -

  16/3/2016( بتاري  1826)
ةينة العامة للخدمات عضو لجنة لدراسة كافة مالحظات التفتيش على سيارات الركوب بالجامعة الواردة من ال -

  26/1/2016( بتاري  206الحكومية بالقرار رقم )
عضــو لجنة تســليم صــيدلة الجامعة الكاننة بجوار بوابة القرية اءوليمبية بتجةيزاتةا لصــيدلية ســالي بالقرار رقم  -

  19/1/2016( بتاري  330)
األسعار لعملية دلانات  دارة الجامعة  عضو لجنة مراجعة كافة األمور الفنية والمالية وأوامر الشة  وعروض -

  19/11/2015( بتاري  6619بالدور ال الث بالقرار رقم )  Bوتجةيزات القاعة 
عادة صــيارة كراســة الشــروو الخاصــة بالمحالت التي ســوا يتم ورحةا للمزايدة خال   - عضــو لجنة لتعدي  واا

  12/11/2015بتاري   2016/  2015العام الجامعي 
وضــا القيمة األســاســية واقترام مبلم التامين اءبتداني لعملية تيجير صــيدلية الكاننة بجوار بوابة عضــو لجنة ل -

  1/10/2015( بتاري  5450القرية اءوليمبية بالقرار رقم )
عضــــــــــو لجنة لدراســــــــــة المالحظات الواردة بتقرير الجةاز المركزي للمحاســــــــــبات والخاصــــــــــة باإلعما  المالية  -

( 2489نية بمبني النقالة والحاءت الحرجة بمســـــتشـــــفي المنصـــــورة الجامعي بالقرار رقم )ووالمخزنية واإلنشـــــا
  17/5/2015بتاري  

بتاري   510عضـــــــــو لجنة فنية ومالية لدراســـــــــة المالحظات الواردة بتقرير الجةاز المركزي للمحاســـــــــبات رقم  -
31/12/2014  



   
 

 

( بتاري  542وعةا بالقرار رقم )عضـــــــــــو لجنة لحصـــــــــــر األشـــــــــــجار الخاصـــــــــــة بمشـــــــــــت  الجامعة والتى تم ق -
27/1/2015 . 

عضـــــو لجنة لدراســـــة العقد المبرم بين وزارة التعليم العالي والشـــــركة الدولية لامن والخدمات )فالكون لانظمة  -
 . 7/12/2014( بتاري  2915الفنية واألمنية ( بالقرار رقم )

  .23/1/2013ةلقة بتاري  عضو لجنة  عداد كراسة الشروو المزايدة العامة والمظاريا الم -
عضــــــــــوا لجنة فنية ومالية وقانونية لمراجعة كافة عقود التوريدات والصــــــــــيانة بالجامعة وفحصــــــــــةا بالقرار رقم  -

 . 19/2/2017( بتاري  1004)
عضــو لجنة لمعاينة الموقا المقترم ووضــا المواصــفات الفنية والةندســية ووضــا كراســة الشــروو والمواصــفات  -

( 2357ولوب فى المنوقة األمامية  وعم  التشـــــــــــويبات والتجةيزات المولوب بالقرار رقم )إلقامة المبني الم
 . 18/4/2018بتاري  

رنيسا لجنه لقيام بحصر الفواتير والمبالم المالية التي صرفت بفندق الجامعة لشركات )محمود فتحي الدسوقي  -
( بتـــاري  890فردوس( بـــالقرار رقم )مكتـــب ال –جمعيـــة الزلرال التعـــاونيـــة اءســــــــــــــتةالكيـــة برأس الحليج  –
4/4/2018 . 

عضــــو لجنة لمراجعة كراســــة الشــــروو والمواصــــفات لعرضــــةا على مجلس  دارة نادي الني  ءعتمادلا تمةيدا  -
 . 21/5/2018للورم عن وريق مزايدة بالمظاريا المةلقة بتاري  

 
 


