حمافظة الدقهلية

السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية
الاسم :أيمن عبد المنعم مختار حسن
الحالة الاجتماعية :متزوج
موبايل01000519214 :
الايميلdr_aymanmokhtar@yahoo.com :
الوظيفة السابقة :وكيل أول الوزارة  -سكرتير عام محافظة اسوان _
وكيل أول الوزارة  -سكرتير عام محافظة المنوفية
(قائم بأعمال السيد محافظ المنوفية لمدة  9شهور).
وكيل أول الوزارة  -سكرتير عام محافظة الدقهلية.

خبرة العمل 25 :عام.

الشهادات العلمية

✓

دكتوراه في ادارة الاااعمااال باااللنااة الااا ليزيااة  -كليااة الت ااارة  -جااامعااة عين شااااام
(تقدير جيد جدا).

✓ مااجساااااتير في الاادارة العااماة  -كلياة الاادارة  -الااكااديمياة العربياة للعلوم والنقال البحر
(تقدير امتياز).
✓ دبلوماة في الاادارة المحلياة  -كلياة الااقتداااااااد والعلوم السااااايااساااااياة  -جاامعاة القاا رة
(تقدير جيد جدا).
✓ دبلومة في علوم الحاسب و ظم المعلومات  -الكلية الفنية العسكرية (تقدير جيد جدا).
✓ بكالوريوس العلوم العسكرية  -الكلية الحربية (تقدير امتياز).
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الدورات التدريبية والأبحاث العلمية
✓ دورة اعداد القيادات لتعزيز قدراتهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته -
المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الادارية.
✓ دورة مهارات التفاوض  -مدرسة الامم المتحدة  -ايرلندا.
✓ استعادة النظام المدني بعد عمليات القتال الدامية للدول  -الامم المتحدة.
✓ التدابير الامنية لقوات حفظ السلام  -الامم المتحدة.
✓ الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الالي ( - )ICDLمعهد نظم المعلومات  -ق.م.
✓ ادارة المشاريع باحترافية ( - )PMPمعهد نظم المعلومات  -ق.م.
✓ ادارة الموارد البشرية ( - )HRMمعهد نظم المعلومات  -ق.م.
✓ بحث عن دور المشاريع المتوسطة والصغيرة في التنمية في مصر-
تم مناقشته في مؤتمر في المكسيك.

التدريبات والسفريات الخارجية
✓ مهارات التفاوض  -مدرسة الامم المتحدة -ايرلندا (.)2001
✓ مراقب دولي  -بعثة الامم المتحدة في افريقيا (.)2005
✓ المااا يااا ل

ولناادا  -التعرف على التكنولوجيااا الحااديثااة في م ااال ادارة المخلفااات

الدلبة (.)2019
✓ ارمينياا  -تباادل المعرفاة والخبرات في م اال تقاديم الخادماات الحكومياة من خ اال
منظومة الشباك الواحد (.)2019

المهارات اللنوية
✓ اللنة العربية :بط اقة (اللنة الام).
✓ اللنة الا ليزية :ممتاز من حيث مستو

(القراءة  -الكتابة  -الاستماع  -التحدث).

✓ اللنة الألما ية :جيد.
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المهارات الفنية
✓ المهاارات الاا سااااااا ياة والتفاا مياة والاذ نياة وكاذلان المهاارات التقنياة باالقادر ال اازم
لإدارة المؤسسات والمنظمات.
✓ القدرة على تحديد طاق كل مشااعوع وتحديد الا داف المطلوت تنفيذ ا واسااتقراء
النتائج المتوقعة.
✓ مهارات الاساااااتماع وكيفية تفساااااير الرساااااائل اللفظية ودر اللفظية الداااااادرة من
الاخرين (رؤساء او مرؤوسين).
✓ القادرة على تحادياد المشاااااااكال التي تظهر النااء مراحال التنفياذ م و

ااااا الحلول

المناسبة لها.
✓ مهارة التفاوض م الاخرين والعمل لإي اد تي ة يتفق عليها كل الاطراف.
✓ القاادرة على اساااااتقراء الاااحااداث واجراء التنييرات المطلوبااة في مراحاال العماال
المختلفة.
✓ القادرة على اتخاا القرارات الساااااليماة من خ اال تحادياد وتحليال الخياارات المتااحاة
واختيار الممكن تنفيذه منها.
✓ الرقابة والمتابعة لضامان تحقيق الا داف و لن من خ ال رداد وتقييم الاداء ومد
الا حراف ان وجد وتعديله.

المهارات القيادية
✓ القدرة على تحقيق الا داف.
✓ القادرة على تخطيط وتنظيم العمال بماا يتفق م الاا اداف الااساااااتراتي ياة وم تحادياد
اولويات الا شطة المختلفة.
✓ اتباع الاساالوت العلمي في التعامل م المشاااكل من خ ال البحث عن البدائل والحلول
المتاحة والممكنة لحل المشكلة.
✓ القدرة على توحيد ال هود لتحقيق الا داف المرجوة.
✓ القدرة علي تحسين بيئة العمل من خ ال العمل بروح الفريق.
✓ سعة الددر والعدالة في المعاملة بين المرؤوسين.
✓ رف الروح المعنوية وترسيخ مبدأ العمل ال ماعي.
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المهارات التفاعلية
✓ التوادااااال م الاخرين من خ ال الاساااااتماع الي المرؤوساااااين وتقديم الندااااا
والمشورة إ ا لزم الامر.
✓ المقدرة الفائقة في التوادل م المرؤوسين.
✓ تنفياذ الاا اداف من خ اال العمال ال مااعي م خلق شاااااعور باأ ناا عمال جنباا الي
جنب لتحقيق ف

الهدف.

✓ القدرة على التعامل م الازمات وكذلن مهارات ادارة الوقت.
✓ تحفيز وتشااا ا ي المرؤوساااااين للقيام بواجباتهم وبذل قداااااار جهد م لتحقيق
ا داف المنظمة.

الدفات الشخدية
✓ مهارات تفاعلية جيدة جدا  -منضاابط -اي ابي  -مقدرة على العمل تحت
فعاال  -اتعلم بساااااععاة -لقاة باالنف

اانط -

 -القادرة على مواكباة التطورات والتقنياات

المطبقة ات الدلة بالعمل  -القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

مهارات الكمبيوتر
✓ شهادة  - ICDLمايكروسوفت اوفي

.
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