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 (7ملحق رقم )

 السيرة الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي

 )ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع(

 )بحد أقصى صفحتين للعضو(

 أوال: بيانات عامة

 ...................................... محمد حسن مصورةسامى  االسم:...

 ........)ندبا( أمين الجامعة المساعد للشئون المالية الوظيفة الحالية: ....

 ..........................................1/12/1958..تاريخ الميالد: ..

 ............. البحيرة -دمنهور  –شبرا  –شارع المقريزى  ..العنوان: ..

 ........................................0453359339رقم التليفون: ....

 ..................................01224121138  رقم الموبايل: ......

 ........................acc.samy@live.comالبريد االلكتروني: ...

 ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 الدراسيةالمؤهالت 

 تجارة شعبة محاسبةبكالوريوس 

 سنة الحصول على المؤهل

1992  
 

 الجامعة / المؤسسة التعليمية

 كلية تجارة بنها
  الدرجات العلمية -1

 

 

 

  الخبرات -2
الحسابات  -مراجعة ال –اإلدارة 

 الختامية
 

 

 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي )الداخلي والخارجي( :

 الوظيفة

 كاتب رابع

 تاريخ االلتحاق بها

1985 
 المؤسسة

 مديرية التربية والتعليم

 مديرية التربية والتعليم 1989 أخصائي تدريس ثالث

 فرع دمنهور –اإلسكندرية جامعة  1995 أخصائي شئون تعليم ثالث

 فرع دمنهور –اإلسكندرية جامعة  2000 أخصائي شئون تعليم ثان

 فرع دمنهور –اإلسكندرية جامعة  2001 رئيس قسم الدراسات العليا

 فرع دمنهور –اإلسكندرية جامعة  2005 أخصائي حسابات وموازنة ثان

 فرع دمنهور –اإلسكندرية جامعة  2008 أولأخصائي حسابات وموازنة 

 جامعة دمنهور 2011 أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية
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 : اإلدارة والمالياترابعا: الدورات التدريبية في مجال 

 حاصل على دورة المدير الفعال من مركز تنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة األسكندرية . -
 حاصل على دورة المدير الفعال من مركز تنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور . -
 عام من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة . حاصل على برنامج كبير أخصائيين بدرجة مدير -
 حاصل على دورات في إستخدام الحاسب اآللي وتكنولجيا المعلومات . -
اإلدارة الحديثة ومهارات المدير الفعال ( من   -حاصل على دورة تنمية مهارات اإلدارة العليا واإلشرافية ) إدارة التغير  -

 . والقيادات بجامعة دمنهورمركز تنمية القدرات ألعضاء هيئة التدريس 
 

 خامسا: األنشطة المختلفة في مجال نظم إدارة الجودة / مشروعات تطوير التعليم:

  - محلياً:

 إقليميا )إن وجد(: 

................................................................................................................................................ 

 عالمياً )إن وجد(: 
................................................................................................................................................ 

 .بالمجال اإلداري والماليسادسا: أهم خمس أنشطة أخرى تتعلق 

 –البحيرة  –مال المعونة الفنية لمحافظات ) اإلسكندرية شارك كعضو في تشكيل لجنة الشئون المالية لمشروع إدارة أع -
 . مرسى مطروح (

 عضو بكافة لجان البت الفني والمالي لمناقصات جامعة دمنهور . -
 عضو لجنة تحليل األسعار بجامعة دمنهور . -
 عضو لجنة التعويضات بجامعة دمنهور . -
 عضو لجنة المدد بجامعة دمنهور . -
 . 19/1/2010إدارة مشروعات  جامعة دمنهور إعتباراً من منتدب كمدير مالي لوجدة  -
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