
 
 السرية الذاتية

 ئةشئون البي إدارة ممدير عاللسيد/        
 
  

 :البيانات الشخصية
 

 
 الوظيفية:البيانات 

 

 

:االسم عماد سليمان احمد عبد الفتاح النجار  

8/1/1984 :تاريخ الميالد   

 التليفون : 01000907891   /01028896400

Emadnagar537@gmail.com : االيمل 

محافظة الدقهلية –مركز السنبالوين  –طماى الزهايرة  :العنوان   

2006جامعة عين شمس  –بكالوريوس زراعة  :الدراسى المؤهل   

2008 دبلوم الدراسات العليا في التنمية المتواصله وإدارة مشروعتها -  

4201ماجستير في علوم البيئة  -  

 الدراسات العليا :

9/1/2007  تاريخ التعيين: 

التخصيصة )أ( مجموعة تنمية إداريةالثانية  :الدرجة الوظيفية   

2022مدير عام إدارة شئون البيئة عام  الوظيفة الحالية: 

2007باحث شئون بيئية بمحافظة القاهرة -  

2009باحث خدمة مواطنين بمحافظة القاهرة-  

2011باحث مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة القاهرة     -  

2016حتى 2014من بإدارة شئون البيئة  بيئيمفتش  -  

201ديوان عام محافظة الدقهليةمدير ادارة التفتيش البيئي ب -        

2020مدير إدارة شئون البيئة  -  

2021مدير إدارة النظافة -  

 الوظائف السابقة :

 تقارير الكفاية: الجميع بتقدير ممتاز

 جزاءات / إحالة : ال يوجد



 :الدورات
 

- Phonatics 

- Tofel 

 دورات اللغة اإلنجليزية :

- ICDL (Word- Powerpiont- Excel-Acess-It) : دورات حاسب الى 

- Time Management :دورات تنمية بشرية 

2016 -سقارة مركز  –العاملين بإدارات البيئة دورة تنمية وصقل مهارات  -  

2019اعداد خطط إدارة المخلفات الصلبة دورة  -  

قائد ادارى وتنفيذى من مؤسسة القادة للعلوم اإلدارية  800دورة اعداد  -

2019بمحافظة الدقهلية  والتنمية  

قائد ادارى وتنفيذى من مؤسسة القادة للعلوم اإلدارية  800دورة اعداد  -

2022والتنمية مع الجهاز القومى للتنظيم واإلدارة وجامعة عين شمس   

 

 دورات مهنية :

 اخلربات:
 

.والئحته التنفيذية  1994( لسنة 4الصناعية والتجارية وتفعيل القانون رقم ) لتفتيش على كافة المنشأتباالقيام   

.ووحدة المعالجة لهاالشتراك ضمن لجنة الصرف الصناعى   

( العاممشروعات النفع لجان البت في  -لجان اإلعدام –التظلمات  )االشتراك في اللجان المختلفة متمثلة في لجان  

 -المواد العالقة –الوطأة الحرارية  –إجراءات القياسات الميدانية الالزمة للمنشأت الصناعية مثل )الضوضاء القيام ب

.االنبعاثات الغازية...(  

.االشتراك ضمن لجان تقييم األشجار واألخرى التي تحتاج الى قطع   

.هلية االشتراك في لجان معاينة الشواطئ في نطاق محافظة الدق  

.االشتراك في اعداد خطة بيئية للمتابعة الدورية للمنشأت الصناعية واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيال المخالفين   

.المخلفات  من مناآلالتخلص وبشركات جمع ونقل  التركيز على مراقبة األداء البيئي ومتابعة التعاقدات الخاصة  

.عمل على اعداد خطة التنمية واالستثمار بالمحافظة وضمان البعد البيئي قيام بالال  

مراقبة تنفيذ إجراءات تأمين تداول النفايات والمواد الخطرة بدائرة المحافظة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات القيام ب

.المختصة   

توفيق األوضاع لشركة الراتنجات في متبعة تنفيذ خطة  2012االشتراك مع لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب 

.المنصورة –والصناعات الكيماوية بسندوب   

.وتوفيق أوضاع محطات ارسال المحمولتقنين  لجاناالشتراك في   

.الصناعية عالية المخاطر وكيفية تأمينها ضد مخاطر الحريق لجان تقنين أوضاع المنشأتاالشتراك في   

 


