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املؤهالت العلمية واملهنية والدورات التدريبية
املؤه ــل العلمي

بكالوريوس يف العلوم – ختصص كيمياء – جامعة بنه ــا  –2002تقدير عام " جيد "
دبلومه يف إدارة األعمال – جامعة اسلسكا مصر

املؤهالت املهنية
ماجستري إدارة أعمال  -جامعة اسلسكا مصر )( last semester
املدن واجملتمعات الذكية – جامعة األمم املتحدة ابلربتغال .2021
مكافحة الفساد واحلوكمة – األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد – هيئة الرقابة اإلدارية 2022
مكافحة الفساد املايل واإلداري – مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار التابع لرائسة جملس الوزراء 2021
الربامج التدريبية
تنمية مهارات العاملني ومديرين شئون البيئة مبركز التنمية احمللية بسقارة  ( 2019املركز األول )
برانمج إعداد  800قائد تنفيذي – مكتبة مصر العامة ومؤسسة القادة . 2019
مبادئ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية – وزارة املوارد املائية والري . 2020

مقدمة يف املخاطر الساحلية – وزارة املوارد املائية والري . 2022
دورات حاسب آلـي

مناهج الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل " power point – " ICDLمنصة EDMORE

دورات لغة إجنليزية
دورات تنمية بشرية

 phonetics - TOEFL . Preparation Courseمنصة EDMORE
إدارة الوقت – اجتاهات اإلدارة احلديثة – مهارات القيادة – مفهوم األمن القومي واالتصال السياسي – فن التعامل مع وسائل اإلعالم
– اخلدمة املدنية – النظام املايل واحلكومي .

البياانت الوظيفية
اتري ــخ التعييـ ــن

. 2003/6/2

الدرجة الوظيفية احلالية واترخيها

األويل ( أ ) – جمموعة العلوم – بتاريخ . 2020/7/1

تقارير الكفاية عن سنوات العمل

اجلميع بتقدير ممتاز .

جزاءات  /حتقيقات  /إحالة

ال يوجد حىت اترخيــه .

الوظيفــة احلاليـة

مدير عام اإلدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة ابلقرار  186يف 2022/3/22

التدرج الوظيفي
الفرتة

الوظيفة
مسئـول اخلدمات اجلماهريية مبركز ومدينة دكرنس

 2003/6/2حىت . 2011/6/30

مفتش بيئـي ابإلدارة العام ــة لشئون البيئة ابحملافظة الدقهلية

 2011/7/1حىت . 2013/6/17

مدير إدارة تقييم األثر البيئي بديوان عام احملافظة الدقهلية

 2013/6/17حىت . 2019/6/10

مدير مشروع معاجلة املخلفات الصلبة البلدية

 2019/6/10حيت . 2020/3/10

مدير إدارة املخلفات الصلبة

 2020/3/10حيت 2020/12/14

مدير عام شئون البيئة واملخلفات الصلبة

 2020/12/14حيت 2022/3/22
 2022/3/22حيت اترخيه

مدير عام اإلدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة

خربات مهنية

وضع املخطط الرئيسي ملنظومة املخلفات الصلبة مبحافظة الدقهلية .

املخلفات الصلبة

اإلشراف علي أعمال تطوير البنية التحتية ملرافق املعاجلة والتدوير والدفن الصحي .
املشاركة يف التخطيط والتنفيذ ألنشطة مشروع حتسني نوعية املياه مبصرف كيتشنر ( متويل االحتاد االورويب)
االشرتاك يف ورش عمل مع خرباء دوليني لتبادل اخلربات يف جمال تكنولوجيا معاجلة املخلفات .
عضو اللجنة التوجيهية ملشروع تعزيز التكيف مع التغريات املناخية ( صندوق املناخ األخضر و .) UNDP

التغريات املناخية

املشاركة يف إعداد دراسة اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية .
متابعة تنفيذ أعمال احلماية للمناطق املعرضة للغرق ابلساحل الشمايل ودلتا هنر النيل .

البحث العملي

عضو جملس إدارة مركز حبوث تنمية إقليم الدلتا التابع ألكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا .

