
 السيرة الذاتية

 -البيانات األساسية :

 االسم / منى عثمان أحمد عثمان 

 م  5/4/3791الميالد :  تاريخ

 Mona.Osman22@yahoo.comالبريد اإللكترونى : 

 53555111590  -  53337499155موبايل : 

 -المؤهالت العلمية :

 " امتياز "      اإلدارة الرياضية بتقديردكتوراة في  -

 " امتياز "     ماجستير في اإلدارة الرياضية بتقدير -

 " امتياز "            دبلوم اإلدارة الرياضية بتقدير  -

 "مرتفع" جيد          بكالوريوس تربية رياضية بتقدير -

 -الدورات التدريبية :

الجهاز المركزى  –من درجة مدير عام ) رئاسة مجلس الوزراء دورة برنامج االعداد لشغل الوظائف القيادية  -

  3/3/1535الى  9/31/1534للتنظيم و اإلدارة ( في الفترة من 

 30/9/1534خالل الفترة من  دورة في مجال العلوم اإلدارية و البرلمانية ) اكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ( -

 15/9/1534الى 

 البشرية ) االكاديمية المصرية الكندية ( دورة في مجال إدارة الموارد -

 دورة اعداد المدير المتميز. -

دورة المعايير الدولية لمواجهة الفساد المالى و االدارى و الجرائم اإللكترونية ) وزارة الشباب و الرياضة و  -

 13/35/1539الى  17/35/1539خالل الفترة من  الرقابة اإلدارية(

 جهاز التنظيم و اإلدارة ( –ت التنفيذية ) مجلس الوزراء دورة مديرى العموم و القيادا -

الى  35/0/1559دورة تدريبية لقادة الشباب ) للتوعية و التثقيف بأخطار المخدرات ( خالل الفترة من  -

37/0/1559 

يونيو  15الى  14دورة تدريبية ) توعية سياسية ومهارات تدريبية ( لمنسقى الطالئع و الشباب خالل الفترة من  -

1533 

وحتى  19/3/1537بية ) تأهيل القيادات الشبابية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى ( خالل الفترة من ورة تدريد -

15/3/1537 

دورة ملتقى العاملين بوحدات المراجعة الداخلية و الحوكمة بالوزارات و مديريات الشباب و الرياضة خالل  -

 10/9/1511حتى  14/9/1511الفترة من 

mailto:Mona.Osman22@yahoo.com


 -المهارات الشخصية :

 :المهارات القيادية - 3

 .القدرة على تحقيق األهداف -

 .القدرة على تخطيط و تنظيم العمل بما يتفق مع األهداف االستيراتجية ومع تحديد أولويات األنشطة المختلفة -

المتاحة و الممكنة لحل  .اتباع األسلوب العلمى في التعامل مع المشاكل من خالل البحث عن البدائل و الحلول -

 .المشكلة

 .القدرة على توحيد الجهود لتحقيق األهداف المرجوة -

 .القدرة على تحسين بيئة العمل من خالل العمل بروح الفريق -

 سعة الصدر و العدالة في المعاملة بين المرؤوسين -

 

 :المهارات الفنية - 1

 .رة المؤسسات و المنظماتالمهارات اإلنسانية و التفاهمية و الذهنية و كذلك المهارات التقنية بالقدر الالزم الدا -

 القدرة على تحديد نطاق كل مشروع وتحديد األهداف المطلوب تنفيذها واستقراء النتائج المتوقعة. -

 مهارات االستماع وكيفية تفسير الرسائل اللفظية و غير اللفظية الصادرة من االخرين ) رؤساء و مرؤوسين (. -

 حل التنفيذ مع وضع الحلول المناسبة لها.القدرة على تحديد المشاكل التي تظهر اثناء مرا -

 مهارات التفاوض مع االخرين والعمل إليجاد نتيجة يتفق عليها كل األطراف. -

 القدرة على استقراء االحداث وإجراء  التغييرات المطلوبة في مراحل العمل المختلفة. -

 احة واختيار الممكن تنفيذه منها.القدرة على اتخاذ القرارات السليمة من خالل تحديد و تحليل الخيارات المت -

 الرقابة و المتابعة لضمان تحقيق األهداف وذلك من خالل رصد وتقييم األداء ومدى االنحراف ان وجد و تعيله. -

 :المهارات التفاعلية - 1

 التواصل مع االخرين من خالل االستماع الى المرؤوسين و تقديم النصح و المشورة إذا لزم االمر. -

 الفائقة في التواصل مع المرؤوسين.المقدرة  -

 تنفيذ األهداف من من خالل العمل الجماعى مع خلق شعور بأننا نعمل جنبا الى جنب لتحقيق نفس الهدف -

 القدرة على التعامل مع االزمات و كذلك مهارات إدارة الوقت. -

 ظمة.تحفيز وتشجيع المرؤوسين للقيام بواجباتهم وبذل قصارى جهدهم لتحقيق اهداف المن -

 :الصفات الشخصية - 4

نفس الثقة بال –سرعة التعلم  –فعال  –القدرة على العمل تحت ضغط  –ايجابى  –منضبط  –مهارات تفاعلية جيدة جدا 

 القدرة على العمل في بيئة عمل متعددة الثقافات. –القدرة على مواكبة التطور و التقنيات المطبقة ذات الصلة بالعمل  –

 

 



 -و الوظائف اإلشرافية : المناصب القيادية

 3774اخصائى رياضى بمركز شباب شرق حلوان عام  -

  1555مدير إدارة المهرجانات باإلدارة العامة بمنطقة حلوان عام  -

مدير مركز شباب شرق حلوان " تم تكليفى كأول إمراءة بمنصب مدير مركز شباب على مستوى الجمهورية  -

 " 1551عام 

 1559مدير مركز شباب المعصرة عام  -

 1534وكيل مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة عام  –مدير عام  -

 وحتى تاريخة 1513مدير عام الشباب و الرياضة بالفيوم عام  -

 -المجال االجتماعى :

 .عضو مجلس أمناء منطقة حلوان التعليمية -

 عضو لجنة التعديات على اراضى الدولة محافظة القاهرة -

 رياضية بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرةنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة ال -

 عضو لجنة االزمات محافظة القاهرة -

 رئيس مجلس اادارة اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم. -

 رئيس مجلس أمناء مركز شباب التنمية الشبابية بالفيوم الجديدة. -

 عضو مجلس كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم . -

 

 -المشاركات :

المشرف العام على مؤتمر " معا من اجل مصر " تحت رعاية السيد المهندس / مصطفى مدبولى رئيس مجلس  -

 . 1539الوزراء يوليو 

 مناقشا لرسالة ماجستير بعنوان كفاءة األداء المهنى لألخصائيين االجتماعيين بمراكز الشباب. -

 اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية . –المشرف العام على يوم مصر التدريبى التابع لوزارة الدفاع  -

عميدا المشاركة بالحضور حفل تنصيب السيد األمين اللعام لجامعة الدول العربية السيد / عمرو موسى  -

 للدبلوماسيين العرب.

المشاركة في حضور لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر عرض نتائج لجان التعدى على اراضى  -

 1539يونية  الدولة بمسرح الجالء

 المشاركة بإعداد و تنظيم منتديات الحوار الوطنى للشباب بمحافظة القاهرة. -

 .المشاركة بالحضور في قداس البابا فرانسيس بابا السالم بإستاد الدفاع الجوى  -

المشاركة بالحضور مؤتمر منظمة الصحة العالمية احتفاال بيوم الصحة العالمى بمقر المنظمة بالقاهرة بحضور  -

 رئيس المنظمة ووزير الصحة و محافظ القاهرة.

 المشرف على تدريب و اعداد القيادات من النشء و الشباب برللمان محافظة القاهرة. -

تنظيم الملتقى األول لألولمبياد الخاص المصرى بعنوان " الدمج المجتمعى نحو مستقبل افضل " خالل شهر  -

 يومبمركز التعليم المدنى بشكشوك بالف 1513يوليو 



 -المبادرات المنفذه :

 يونية. 15اعداد مبادرة ) احمى منشآتك( لحماية مراكز شباب العاصمة عقب ثورة  -

 اعداد مبادرة ) مصر في عيون أبنائها ( لتوظيف الشباب و تمكينهم اقتصاديا و اجتماعيا. -

 اعداد مبادرة ) خليك زى ادم ( لتجميل وتنظيف محافظة القاهرة. -

 أطفال مصر الخير (.اعداد مبادرة )  -

 اعداد مبادرة ) المستثمر الشاب ( لتوظيف الشباب و التوظيف الذاتي. -

 مواطن 45555( بمشاركة  مبادرة ) فتح مراكز الشباب امام المواطنين الراغبين في تلقى لقاح كورونا اعداد -

 وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 -المؤلفات:

السياسية و التنشئة الوطنية العضاء الشعب البرلمانية ببرنامج طالئع القاهرة اعداد الدليل التدريبى للتوعية  -

1531  

اعداد الدليل التدريبى للتوعية السياسية و التنشئة الوطنية للسادة مشرفين الشعب البرلمانية بمراكز شباب القاهرة  -

1531 

 .( 1531اعداد الدليل التدريبى لمشرفين برلمان القاهرة ) مهارات المدافعة  -

 (. 1534اعداد الدليل التدريبى  لمشرفى برلمان القاهرة ) مهارات حياتية  -

اعداد رسالة ماجستير في اإلدارة الرياضية بعنوان " نموذج للتمويل الذاتي كمدخل لتنمية الموارد المادية و  -

 البشرية لبعض مراكز الشباب بمحافظة القاهرة " .

رياضية بعنوان " خريطة تنظيمية مقترحة بمديرية الشباب و الرياضة اعداد رسالة دكتوراة في اإلدارة ال -

 بمحافظة القاهرة من منظور بطاقات الوصف والتمتين و التمكين "

 

 -الشهادات و التكريمات :

تكريم السيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة السابق في مؤتمر معا من اجل مصر نيابة عن رئيس  -

 .مجلس الوزراء

 كلية الحرب العليا  –تكريم من اكاديمية ناصر العسكرية  -

 تكريم من المجلس القومى للمرأة عن مجهوداتى في عملية تمكين المرأة و الفتاة. -

 تكريم مؤسسة بالن التابعة لالتحاد األوروبى. -

 . 59159تكريم مؤسسة  -

وزارة الشباب و الرياضة اإلدارة شهادة تقدير وعرفان للمساهمة في إنجاح مشروعات و أنشطة اإلدارة من  -

 المركزية للتنمية الرياضية.

شهادة تقدير للمساهمة البناءة في اثراء القسم العلمى لإلدارة الرياضية و الترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة  -

 حلوان

محافظة  1511/  1537شهادة شكر وتقدير على المجهود المبذول في مبادرة طور و غير خالل العام المالى  -

 الفيوم



شهادة تقدير للتميز في الجهد المبذول و المشاركة الفعالة لدعم قصر ثقافة المستقبل من إقليم القاهرة الكبرى و  -

 شمال الصعيد الثقافي.

 شهادة تقدير للمشاركة الفعالة و الناجحة في الملتقى األول لألولمبياد الخاص المصرى بمحافظة الفيوم. -

المخلصة و المجهود المتميز في فعاليات مهرجان جامعة الفيوم الثانى ون المثمر والمشاركة شهادة تقدير للتعا -

 .1513لإلرادة و التحدى نوفمبر 

 1511شهادة تقدير للمشاركة في بطولة شمال الصعيد المفتوحة مارس  -

 التعليم. شهادة تقدير للمشاركة المتميزة في احتفالية افتتاح معرض الفنون التشكيلية لذوى مواهب -

 1537شهادة تقدير للمشاركة في فعاليات مارثون الجرى " الرياضة أسلوب حياة " بمركز شباب الساحل  -

 . 1537شهادة تقدير للتعاون لنجاح العمل من مديرية الشباب و الرياضة بالقاهرة  -

اد يير الدولية لمواجهة الفسشهادة تقدير و شكر للمجهود المتميز في اثراء فعاليات المؤتمر العام األول حول المعا -

 1539المالى و االدارى و مكافحة الجرائم اإللكترونية 

 مديرية الشباب و الرياضة. –تكريمى كأم مثالية على مستوى محافظة القاهرة  -

تكريم السيد األستاذ الدكتور / محمد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب األسبق كأول إمراءة  -

 دير مركز شباب على مستوى الجمهورية .تتولى منصب م

تكريم من السيد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة األسبق لجهودى في الشباب و الرياضة باقاهرة و تفعيل  -

 المبادرة الشبابية لحماية النشء و الشباب من مخاطر اإلدمان.

 يوم الوفاء للبرلمانيين.تكريم من السيد الدكتور / أسامة كمال محافظ القاهرة األسبق في حفل  -

تكريم السيد المهندس / عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة السابق لما أقوم به اتجاه أعضاء برلمان طالئع و  -

 شباب محافظة القاهرة.

 تكريم من ملتقى القاهرة الدولى األول للمسرح الجامعى. -

االجتماعية األسبق عن اعداد الدور الرياضى تكريم من السيدة الدكتورة / نجوى خليل وزير التأمينات و الشئون  -

 لشباب األندية االجتماعية

تكريم من السيد الدكتور احمد برعى وزير التضامن األسبق عن المشاركة في تنظيم الدورى الرياضى لشباب  -

 األندية االجتماعية.

ورى الرياضى لشباب األندية تكريم من السيدة / غادة والى وزير التضامن االجتماعى عن المشاركة في اعداد الد -

 االجنماعية.

 1534تكريم السيد اللواء أ. ح / محمد ايمن عبد التواب لجهودى في متابعة عملية االستفتاء على الدستور عام  -

 ألحياء المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة.

 .1534تكريم من جريدة االحرار لجهودى في متابعة االنتخابات الرئاسية عام  -

 . د / احمد االنصارى محافظ الفيوم بالمشاركة الفعالة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمةتكريم أ -

عدد من شهادات التقدير و الدروع و الميداليات و خطابات الشكر للمشاركة في المؤتمرات و اللقاءات من  -

وزارة الشئون  –وزارة الصحة  –وزارة الشباب و الرياضة  –مديرية الشباب و الرياضة  –محافظة القاهرة 

 االجتماعية .

 

 د . منى عثمان

 


