جامعة رميَــور
إرارة اجلـــامعـة

البيبنـبث

الشخـصيت :

االشــــــــــــــــــــــــــه

اجليـــــــصــيــــــــــــة
ذلـل اإلقــامة احلــالـي
تـــــاريـــــذ امليـــــــالر
ذلــــــــل امليــــــــــالر
تليفــــــــوٌ العنــــــل
الفـــــــــاكــــــــــــض
احلالة االجتنــــــاعيـة
احلالة الوظيفية احلالية

املؤهالث العلميت :

السرية الذاتيت
مسيـــة ذلـنز فــاروق الصيــز .
مصــريـــــة
رميَـــور – البرــرية
. 1964/6/8
رميَــور – البرـــرية
0453368069
0453368069
متـــسوجة .
أمني جامعة رميَور املصاعز للعئوٌ اإلرارية

ذاصلة على بلالوريوط جتارة ظعبة ذلاشبة .
التكزير العاو  :جيز .
شية التدـرد . 1992 :
جَة التدرد  :جامعة اإلشليزرية .
ذاصلة على ربلوو احملاشبة اآللية واحلاشب اآللي .
التكزير العاو  :جيز .
شية التدـرد .2001 :
جَة التدرد  :جامعة اإلشليزرية .

اللغـــــــــــــبث :
اللـغـــة العــربيـــة  :األو .
اللغة اإلجنليسية قراءة وكتابة  :جيز .

التذرج الىظيفى :

الوظيـــفـة

اجملنوعة اليوعية

الزرجــة آخر تكرير

بــــــاذـث خــــزمــة مواطيــــــني :

التينية اإلرارية

الثالثة

ممتـــــاز

بــــــاذـث خــــزمــة مواطيــــــني :

التينية اإلرارية

الثاىية

ممتـــــاز

بــــــاذـث خــــزمــة مواطيــــــني :

التينية اإلرارية

األوىل

ممتـــــاز

مزير ملـــتب رئيـــض اجلـــامعة :

التينية اإلرارية

األوىل

ممتـــــاز

أمني اجلامعة املصاعز للعئوٌ اإلرارية ىزبا :

التينية اإلرارية

األوىل

ممتـــــاز

ـــــــــــــــــــــــــ

مزير عاو

أمني اجلامعة املصـــاعز للعئـوٌ اإلراريـة

الذوراث التذريبيت:

رورة تينيـــة مَــارة اإلرارة العليـــا واالظــرافيـة خـالل الفـرتة
مً  2013/9/19ذتى . 2013/9/20
رورة كبري باذثني خالل الفرتة مً  2013/2/24ذتى . 2013/3/14
رورة قيارة احلاشب اآللي ( )ICTPيف الفرتة مً مارط  2012ذتى مارط . 2013
برىامخ قزرات العباب يف الفرتة مً  2012/6/30ذتى . 2012/7/5

شهبداث التقذيز

ظَارة تكزير مً إرارة الرتبية العصلرية والزفاع الععيب باجلامعة
ظَارة تكزير مً مركس تينية قزرات أعضاء ٍيئة التزريض باجلامعة عً
املصاٍنة الفعالة يف رعه مصرية معروع مصر (. )M.A.S.R

اجلــــــــــىائـز:

احلصول على جائسة التنيس مً جامعة اإلشليزرية .

اللجبن واجملبلس:

ظاركت يف العزيز مً اجملالض واللحاٌ على مصتوى اجلامعة كأمني مصاعز للعئوٌ
اإلرارية ىزبا و كنزير مللتب رئيض اجلامعة وٍى :

كأمني مسبعذ للشئىن اإلداريت

اللحية العليا إلرارة معروع تطوير اليظاو اإلراري باجلامعة والتأٍيل للرصول على
ظَارة اجلورة ( ISO 9001عضوا).
اإلظراف العاو على اجلَاز اإلراري ملركس التعليه املفتوح باجلامعة .
اللحية الزائنة ملراجعة واذتصاب رصيز األجازات للصارة أعضاء ٍيئة التزريض
والعاملني باجلامعة (رئيصا).
جلية امليعآت اجلامعية (عضوا).
جلية ظئوٌ العاملني (عضوا) .
جلية العئوٌ املالية واإلرارية العامة باجلامعة (عضوا).
جلية التظلنات للصارة العاملني (عضوا).
اللحية العليا إلرارة األزمات واللوارث والصالمة والصرة املَيية ( عضوا ).
اللحية الفيية اخلاصة باشتالو طلبات الصارة املتكزمني للوظائف اإلظرافية و
املعللة بكرار دللض اجلامعة رقه ( )222بتاريذ ( 2013/11/14رئيصا) .

كمذيز ملكتب رئيس اجلبمعت

دللض إرارة الوذزات سات الطابع اخلاص (عضوا).
جلية العئوٌ املالية واإلرارية العامة باجلامعة (عضوا).

اخلرباث العلميت السببقت

كـــــاتـب ظطـــب بلليـــة السراعة
أخصائي ظئوٌ عاملني بللية السراعة .
أخصائي رعاية ظباب بللية السراعة .
أخصائي ذصــابـــات بللية السراعة .
مزير ملــتب عنيـز كلية السراعة.
مزير ملتب ىائب رئيض جامعة اإلشليزرية لعئوٌ فرع رميَور .
مزير ملتب رئيض جــامعة رميَــور.
أمني جامعة رميَور املصاعز للعئوٌ اإلرارية ىزبا .
أمني جامعة رميَور املصاعز للعئوٌ اإلرارية.

