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 مداس مساعد: اللنق العلمي   مجز ج: اللالة ااالجماعية  
 ماالسجير ملاالسة  : ااالجصاا   قضاء اللوت/ ملاافة  االس  : عجواا المسلك  

 

  المؤهالت العلمية
 تااري الجخرج ااالجصاا المدرجة/ الد لة   الشهاالة العلمية الللية/ اللامعة  

 2005 الملاالسة النقاالالية/ العراا   بلالواروس  لية اإلالااة  ااقجصاال/الامعة النقاالالية
 لية الجلااة  والااة  /اللامعة العثمااية

 األعماا
 2012 الملاالسة حيدا أباال/الهجد ماالسجير

 

  الجااري الوظيفي
 المجصق الملاافة ملاا العمم
بموالق األمر  . تدارسي اي قسس العلوو المالية  المصراية   ذي ققاا الامعة ذي ققاا/ لية اإلالااة  ااقجصاال

اي   (7/9/2954)ذي العدال   (أمر الجعييك)اللامعي  
26/2/2014 

 ذي ققاا الامعة ذي ققاا/ لية اإلالااة  ااقجصاال
 

 

بموالق األمر  . منرا قسس العلوو المالية  المصراية  
( 7/39/1241)ذي العدال   (أمر الجلليت)اإلالااي  

 25/9/2014اي  
اي   (7/39/1332)ذي العدال   (ااافلاك) أمر  
28/10/2015 

 ذي ققاا الامعة ذي ققاا/ لية اإلالااة  ااقجصاال
 

 بموالق األمر اإلالااي  . مدرر  حدة المخزا  
اي   (7/39/1180)ذي العدال   (أمر الجلليت)
7/11/2016 

 



  الجشاطات األالرى
   بلح مك بلوث الجخرج لللسة الدااالات األ لية  20أأراف علل أ ثر مك  
   للاا  عضو أ  اريي مك الللاا العلمية أ  الفجية  10اأجرا ي اي أ ثر مك  
   اي   (7/54/1143)بموالق اللجاا ذي العدال  . اأجرا ي بد اة الجتهيم الجربوي  األ االرمي

6/9/2015  
   قسس العلوو المالية  المصراية/ المرحلة األ لل  / الاالف ماالة مساالد الملاالسة 
   قسس ااقجصاال/ المرحلة األ لل  / الاالف ماالة مساالد الملاالسة 
   قسس العلوو المالية  المصراية/ المرحلة الثااية  / الاالف ماالة الملاالسة المجواللة 
   قسس العلوو المالية  المصراية/ المرحلة الثالثة  / الاالف ماالة الملاالسة الضررسية 
   قسس العلوو المالية  المصراية/ المرحلة الثااية  / الاالف ماالة ملاالسة الجلاليت 
 

   جق الشلر  الجندرر
 تااري اللجاا اقس اللجاا اللهة الماالة للجاا الشلر  الجندرر ت
 11/5/2014 10117 السيد  زرر الجعليس العالي  السلح العلمي 1
 19/3/2014 490 السيد  زرر الجعليس العالي  السلح العلمي 2
 7/12/2015 1/1/15134 السيد اريي الامعة ذي ققاا 3
 19/11/2015 1/1/14621 السيد اريي الامعة ذي ققاا 4
 11/8/2015 1/1/10274 السيد اريي الامعة ذي ققاا 5
 30/3/2015 1/1/3996 السيد المساعد اإلالااي لرريي الامعة ذي ققاا 6
 7/1/2016 1/1/22 ذي ققاا/ السيد عميد  لية اإلالااة  ااقجصاال   7
 27/10/2016 12019 السيد اريي الامعة ذي ققاا 8

 

 


