
 .محمد أحمد عبد اللطیف متولياالســـــــــم :  
 .16/9/1964  تاریــــخ المیـالد :
 .(فرضي) 18/5/1992(فعلى) ـ  29/6/1993 تاریــــخ التعییـن :

 : العلمي المؤهل
  .جامعة األزهر 1990اإلجازة العالیة (بكالوریوس ) فى التجارة شعبة االقتصاد بتقدیر "جید" عام   -

 .10/3/2018الدرجة العالیة فى  -الدرجة الحالیة وتاریخ الحصول علیها:
 .أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب  -:الوظیفة الحالیـة

 

 الخبرة النوعیة والزمنیة:ـ
حتى  1/7/1993أخصائي مشتریات ومخازن ثالث بكلیة التجارة فرع دمیاط جامعة المنصورة إعتبارا من  -

7/4/1995 . 
أخصائي مشتریات ومخازن ثالث باإلدارة العامة للمشتریات والمخازن جامعة المنصورة إعتبارا من  -

 . 30/8/2000حتى  8/4/1995
أخصائي مشتریات ومخازن ثان باإلدارة العامة للمشتریات والمخازن جامعة المنصورة إعتبارا من  -

 .30/6/2008حتى  1/9/2000
دارة العامة للمشتریات والمخازن جامعة المنصورة إعتبارا من أخصائي مشتریات ومخازن أول باإل -

 . 16/7/2011حتى  1/7/2008
ندب للعمل بفندق الجامعة یومي االثنین والخمیس من كل أسبوع بمتابعة إجراءات المشتریات بفندق  -

 . 3/5/2010الجامعة لمدة عام أول اعتبارا من 
أخصائي مشتریات ومخازن أول (قائم بعمل مدیر عام الشئون المالیة فرع جامعة المنصورة بدمیاط (ندبا)   -

  . 16/11/2011حتى  17/7/2011اعتبارا من 
 12/7/2012حتى  16/11/2011مدیر عام الشئون المالیة بفرع جامعة المنصورة بدمیاط اعتبارا من  -

 ..................................................................................................  
 . 15/11/2014حتى  13/7/2012اط اعتبارا من مدیر عام الشئون المالیة جامعة دمی -
 .23/3/2015حتى  16/11/2014مدیر عام الحسابات والموازنة جامعة دمیاط اعتبارا من  -
 . 30/7/2017حتى   24/3/2015مدیر عام المشتریات والمخازن جامعة المنصورة اعتبارا من  -
 31/7/2017) جامعة المنصورة اعتبارا من قائم بعمل أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب(ندبا -

 .17/10/2017حتى 
 18/10/2017قائم بأعمال أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب جامعة المنصورة اعتبارا من  -

 .9/3/2018حتى 
 .حتى االن 10/3/2018 أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب جامعة المنصورة اعتبارا من -

 
 الوظائف اإلشرافیة السابق شغلها:ـ

حتى  17/7/2011قائم بعمل مدیر عام الشئون المالیة بفرع جامعة المنصورة بدمیاط(ندبا)  اعتبارا من  -
15/11/2011. 

 .12/7/2012حتى  16/11/2011مدیر عام الشئون المالیة بفرع جامعة المنصورة بدمیاط اعتبارا من  -
 . 15/11/2014حتى  13/7/2012دمیاط اعتبارا من مدیر عام الشئون المالیة جامعة  -
 .23/3/2015حتى  16/11/2014مدیر عام الحسابات والموازنة جامعة دمیاط اعتبارا من  -

 



 . 30/7/2017حتى  24/3/2015مدیر عام المشتریات والمخازن جامعة المنصورة اعتبارا من  -
قائم بعمل أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب(ندبا) جامعة المنصورة اعتبارا من   -

 .17/10/2017حتى  31/7/2017
 18/10/2017قائم بأعمال أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم والطالب جامعة المنصورة اعتبارا من  -

 .9/3/2018حتى 
 .حتى االن 10/3/2018طالب جامعة المنصورة اعتبارا من أمین الجامعة المساعد لشئون التعلیم وال -
عیین ت .اإلشراف على اإلدارة العامة لرعایة الشباب جامعة المنصورة بجانب عمله لحین انتهاء إجراءات -

 2/2019حتى  20/8/2018مدیرا عاما لإلدارة العامة لرعایة الشباب  اعتبارا من 
   تقاریر كفایة األداء:

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

 .ممتاز 31/12/2017حتى  1/7/2017الفترة من  -ممتاز  30/6/2017حتى  1/1/2017الفترة من  -
 

 .30/5/2018 – 24/12/2008 – 4/12/1996:ـ العالوات التشجیعیة
  ومكانها:ـالدورات التدریبیة ومدتها 

مركز التدریب  18/4/1996 – 13/4شارك فى برنامج تنمیة المهارات المالیة واإلداریة خالل الفترة من  -
 .اإلداري بكلیة التجارة جامعة المنصورة 

من وزارة التنمیة  9/2/2000حتى  15/1/2000) فى برنامج إدارة المشتریات فى الفترة من 2دورة رقم ( -
 .اإلداریة بالجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة 

حتى  3/2/2001نظریا وعلمیا من  1998لسنه  89دورة تدریبیة حول قانون المناقصات والمزایدات  -
 .القانونیة بكلیة الحقوق جامعة المنصورة بمركز الدراسات االستشارات25/2/2001

 3/6/2008حتى  29/5/2008برنامج تنمیة مهارات العاملین فى مجال المشتریات خالل الفترة من  -
 .اإلدارة العامة للتنظیم واإلدارة ( إدارة التدریب ) جامعة المنصورة  من

 .) ICTP( 23/11/2008دورة كمبیوتر من وزارة التعلیم العالي بتاریخ   -
 16/10الدورة التدریبیة فى برنامج اإلعداد لشغل الوظائف القیادیة من درجة مدیر عام خالل الفترة من  -

  ................................. الجهاز المركزي للتنظیم واإلدارة رئاسة مجلس الوزراء 3/11/2011
 لالدورة التدریبیة فى مجال نشر اجراءات قیم النزاهة والشفافیة والتوعیة بمخاطر الفساد وسبل منعة خال -

  ............................................. هیئة الرقابة االداریة  22/2/2018 – 18/2الفترة من 
 1/2/2018 -21/1اجتاز برنامج االعداد لشغل الوظائف القیادیة من الدرجة العالیة خالل الفترة من  -

  ............................................................... من الجهاز المركزى للتنظیم واالدارة 
  شهادات التقدیر وخطابات الشكر:ـ

 . 2003شهادة تقدیر من اللواء الدكتور / محافظ الدقهلیة عام  -
 . 2003شهادة تقدیر من أ.د / رئیس جامعة المنصورة عام  -
 . 2007شهادة تقدیر من اللواء الدكتور محافظ الدقهلیة عام  -
 .شكر من أ.د /  مدیر مستشفي الطوارئ -
 . 2015حاسبات عام شهادة تقدیر من األستاذ / مستشار رئیس الجهاز المركزي للم -
 . 2012شكر تقدیر من أ.د / رئیس جامعة دمیاط عام  -



 . 2016شكر تقدیر من أ.د / وكیل كلیة التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة عام  -
  .شكر تقدیر من السید األستاذ / أمین الجامعة المساعد لشئون فرع دمیاط  -
 .2017ام شكر تقدیر من أ.د / عمید كلیه طب األسنان ع -

    بیانات أخرى:ـ
) 290رئیسا للجنة بحل جمیع المشكالت والعقبات التى تعوق العمل بكلیات الجامعة الخاصة بالقرار رقم ( -

 . 11/10/2014بتاریخ 
حضر مؤتمر المخالفات المالیة واإلداریة والقرارات المتعلقة بجمیع قطاعات الدولة (قطاع عام وخاص   -

 . 14/3/2015شركات قابضة وتابعة ) یوم وحكومي ومحلیات وبنوك و 
عضو لجنة إعداد القیمة التقدیریة الخاصة بتصمیم مشروع إنشاء مركز البحوث الطبیة الحیویة وكذا   -

تصمیم مشروع إنشاء مركز زراعة األعضاء ومعهد الدراسات العلیا لزراعة األعضاء والتكنولوجیا الطبیة 
 . 23/11/2016) بتاریخ 8101الحیویة بجامعة المنصورة (مدینة جمصة) بالقرار رقم (

رئیس لجنة الستالم مبنى كلیة ریاض األطفال القدیم وتسلیمه إلى اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثیق  -
 . 28/7/2016) بتاریخ 4909ودعم اتخاذ القرار و مركز التعلیم المفتوح بالجامعة بالقرار رقم (

) بتاریخ 3321ت بالقرار رقم (عضو لجنة لبحث مدى جدوى وجود البویات االلكترونیة الخاصة بالمركبا -
28/6/2015 . 

عضو لجنة باستالم غرف األمن وجمیع المعدات الخاصة بأمن إدارة إسكان أعضاء هیئة التدریس فى  -
 . 29/6/2015) بتاریخ 91ساعة بالقرار رقم ( 48خالل 

لجامعة الكائنة ا عضو لجنة لوضع القیمة األساسیة واقتراح مبلغ التامین االبتدائي لعملیة تأجیر صیدلیة -
 . 1/10/2015) بتاریخ 5450بجوار بوابة القریة االولیمبیة فى مزایدة علنیة عامة بالقرار رقم (

عضو لجنة تكون مهمتها اتخاذ إجراءات طرح وتأجیر وٕاعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة  -
) 5050قم (القریة االولیمبیة بالقرار ر  بالمذایدة العلنیة العامة لتأجیر صیدلیة الجامعة الكائنة بجوار بوابة

 . 10/9/2015بتاریخ 
عضو لجنة فنیة ومالیة تتولي مراجعة كافة التجهیزات التى تمت بصیدلیة الجامعة الجدیدة تنفیذ صیدلیة  -

) بتاریخ 420یالي وتقریر مدى مطابقتها لالشتراطات الفنیة الالزمة لفتح الصیدلیة بالقرار رقم (
21/1/2016 . 

عضو لجنة لتسلیم صیدلیة الجامعة الكائنة بجوار بوابة القریة االولیمبیة بتجهیزاتها لصیدلیة سالي  بالقرار  -
 . 19/1/2016) بتاریخ 330رقم (

رئیس لجنة لفحص كافة االعمال المالیة والدورة المستندیة لجمیع االمور المالیة التى تمت خالل العامین  -
 .6/4/2015) بتاریخ 1829قرار رقم (بمستشفي الطوارى بال 2015 / 2014؛  2014/ 2013المالیین 

عضو مالي لجنة فحص التروللیات الموردة من شركة المكتب الهندسي العربي بمستشفي الطوارى بالقرار  -
 . 10/1/2016) بتاریخ 108رقم (

تطویر ت العضو لجنة متابعة توفیر احتیاجات كلیات الجامعة المطلوبة لها فى إطار تنفیذ مشروعا -
 .26/6/2008) بتاریخ 1559رار رقم (المستمر والتاهیل لالعتماد المتعاقد علیها مع ادارة المشروع بالق

عضو لجنة اعداد كراسة شروط عامة نموذجیة فى أعمال المقاوالت واخري فى أعمال التوریدات تستعین  -
  ...  30/6/2004) بتاریخ 805رقم (بها وحدات الجامعة المختلفة بقسمي التعلیم والمستشفیات بالقرار 

) بتاریخ 6820عضو لجنة لفحص أوراق السادة المتقدمین لشغل وظیفة أمین كلیة الزراعة بالقرار رقم ( -
7/12/2015 . 



لتورید أجهزة كمبیوتر وأجهزة تعلیمیة  2007/2008 – 1عضو لجنة فتح المظاریف للمناقصة رقم  -
كییفات لمشروع إنشاء درجة ماجستیر جدیدة فى علوم وأجهزة فحص بدور وآالت تصویر وفاكسات وت
  . 31/1/2008البذور بموافقة السید أ.د/رئیس الجامعة بتاریخ 

عضو لجنة بحث المخالفات المالیة واالداریة الخاصة بالعالج االقتصادي من واقع دفاتر العالج  -
 . 9/2/2017) بتاریخ 695االقتصادي بالمستشفي الجامعى بالقرار رقم (

 
 
 


