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 التقدير  و  الشكر شهادات                                                       

 شهادةو   التخطيط  وزيرة  من  (  مركزية  أدارة  رئيس  فئة  /  المتميزة  القيادات  جائزة  علي  الحصول •

  الجمهورية  مستوي  علي  النهائية  المرحلة  إلي  والوصول  األيجابية  والمشاركة  الفعالة  تقديرللجهود

 .     2019 لعام الحكومي للتميز مصر  لجائزة األولي لدورةا في

   المنعقدة  703  رقم  بالجلسة   أسيوط  جامعة  العلوم  كلية  بمجلس  عضو   أسيوط  جامعة  مجلس  أختيار •

  العام  السكرتير  ـ  الطيبي  محمد  نبيل  المهندس/  السيد  ضم  علي  بالموافقة   11/2019/ 26   بتاريخ

 .  للتجديد قابلة عامين لمدة العلوم كلية  مجلس لعضوية    أسيوط  لمحافظة المساعد

  محمد  نبيل  /المهندس  السيد  ضم  علي  بالموافقة  بالجلسة  االزهر  جامعة  كلية  بمجلس  عضو   أختيار •

  عامين   لمدة  االزهر  جامعة كلية مجلس لعضوية    أسيوط  لمحافظة  المساعد  العام  السكرتير  ـ  الطيبي

 .  للتجديد قابلة

  الشعبي  الدفاع  قوات  قائد   -  توفيق  مصطفي  خالد  /  اللواء  –  أركان   رئيس  من  وتقدير  شكر   شهادة •

 .       2017   أسيوط  بمحافظة  والكوارث االزمات وأداره التنظيم  حسن  في المتميز االداء علي

   بنجاح   المشروع  وتم  5/9/2019  :  3  من  الوزراء  لمجلس   والكوارث  اإلزمات  إدارة  من  وتقدير  شكر •

. 

  الدفاع   للقيادات  أسيوط  بمحافظة  54  صقر  تدريب  مشروع  علي  الشعبي  الدفاع  قيادة  من  وتقدير  شكر •

 .    المشروع ألدارة   المشروع نجاح وتم 13/11/2019 :  11/2019/ 10 من للفترة الشعبي

  في   لشباب  المشاريع  ادةوزي   إلدارة  المتميزة  للمتابعة  أسيوط  بمركز  مشروعك  إدارة  من  وتقدير  شكر •

 .   للشباب  العمل وتعظيم  الشباب من  قروض علي الحصول

 أصحاب   مع المعوقات  جميع  حل  في   المتميز  لألداء  أسيوط   بمحافظة التجارية  الغرفة  من  تقدير   شهادة •

 .   التجارية الغرفة مع أسيوط  مركز  ـ غالب ببني الصفا بمدينة  التجارية الورش

 الحمراء  بسوق  الجائلين الباعة المشاكل  حل  في المتميز  لألداء أسيوط محافظةب التجارية الغرفة درع •

 .    التجارية والغرفة الجائلين الباعة بين   أسيوط

  أغسطس  الكهرومائيه  ومحطتها  الجديدة  أسيوط  قناطر  مشروع  أفتتاح  حفل  لحضور  الري  وزير   دعوة •

2018    . 



 تحت   2005  عام  التشغيل  برنامج  يحقق  مصنع   لألفض    العالمية  كوال  بيبسي  شركة  من  تقدير  شهادة •

 .    إدارتي

 األستراتيجية   الفكرة  إنجاخ  في   البديوي  الدين  عصام  اللواء/  المنيا  محافظ  الوزير  السيد  من   تقدير   شهادة •

 .   األزمة أدارة في  ( 8 صقر  ) المشترك العملي للتدريب التعبوية

 .   2018 لعام ( 37 ) قرص  الشعبي الدفاع قوات قائد من  وتقدير شكر  شهادة •

 ومبادرة  المصالحات  ولجان  األزمات  ألدارة  التدريبي  البرنامج  في  أسيوط  جامعة  من  وتقدير  شكر •

 .   لآلثار أسيوط

 .   2019  التوظيفي الملتقي لنجاح أسيوط بمحافظة العاملة القوي مديرية  من وتقدير شكر •

 .       2014 عام  البوتاجاز بمصنع  ألدائي  زيادة صالح / لواء المنيا محافظ  من وتقدير شكر •

 .    2016 عام  البوتاجاز بمصنع  ألدائي  نصر طارق / لواء المنيا  محافظ  من وتقدير شكر  •

 .    2014 عام المنيا بمحافظة  المصرية التجارية الغرفة من وتقدير شكر •

 .    2015    األنتاج في المتميز  لألداء بوتاجاسكو   شركة من  تقدير شهادة •

 ( بتروجاس  ) البترولية  الغازات شركة رئيس  من وتقدير شكر •

 2017   البديوي الدين عصام اللواء المنيا محافظ  وتقديرمن شكر •

 .  2018  الثقافة لنشر المجتمع وتنمية والثقافة الفنون تنمية   جمعية وتقدير شكر •

 .   2018  والثقافية األدبية الحركة ألثراء بمنقالد المجتمع تنمية جمعية  من وتقدير شكر •

 . 2019   اإلرشادية  بالحقول  لألهتمام اليابانية الجايكا مؤسسة  من  وتقدير شكر شهادة •

 .  2019 الرياضة مفهوم  تنمية  في ودعمه E.F.B.F األجسام لكمال المصري األتحاد من شكر •

 .   2019  للنشاط ودعمه  المبذولة للجهود للقوة المصري األتحاد من شكر •

  والتواصل  المشكالت  حل  علي   المتميز  لألداء  منقباد  شباب  مركز  أدارة  مجلس  من  وتقدير  شكر  شهادة •

 .  2018  الجماهير مع  المستمر



  وتعديل  أستيفاء  احألنج   أسيوط  بمحافظة  والعاملين  للقيادات  المحلية  التنمية  وزير   /  السيد  وتقدير  شكر •

 .     2019 الدستور

 . أسيوط محافظة تنمية في يبذله الذي الكبير  الدور علي اليوم صحيفة  من  وتقدير شكر شهادة •

 .  حسين  ببني  المحلية للوحدة التابعة مسرع  بقرية المجتمع لتنمية االخالص  جمعية درع •

 والمشاركة المستمر  والتواصل المميز  لألداء أسيوط مركز ـ سبع بنجع  المجتمع بناء  جمعية من درع •

 .     المحلية الوحدة أهالي مع الجمعية  بها تقوم التي المشروعات في

   وبرنامج الدولي  الوسيط جريدة  ننساكم لن مبادرة من التميز درع •

  النهائيه   للمرحلة  للوصول  اإليجابيه  والمشاركه   الفعالة  للجهود  التخطيط  وزيرة  من  شكر  خطاب •

 .    2019 الحكومي التميز قيادات لجائزة

  التدريبي   للبرنامج   طبقا    زايد  بالشيخ  للتدريب  الوطنية  األكاديمية  من  تدريبة  دورة  علي  الحصول •

 .  24/6/2021  : 14/3/2021 من  المحلية التنمية لوزارة

 

 

 

 

 

 

 



 قرارات رئاسة جلان 

 

 مضمون القرار  رقم القرار وسنة القرار  م

 تحديد أسعار خامات المحاجر رئاسة لجنة 2018( لسنة   535)  1

 رئاسة لجنة مكافحة الحرق المكشوف  2018   ( لسنة1286)  2

 2018  ( لسنة 1271)  3

لتنفيذ توصيات السيد/وزير التنمية  رئاسة لجنة 

المحلية إلقامة مسابقة بين مراكز المدن للوقوف 

 علي أفضل وأجمل قرية أو مدينة أو حي 

 2018  ( لسنة 1357)  4
لجنة حصر الوحدات السكنية والتجارية   رئاسة

 المطلة علي نهر النيل

 رئاسة لجنة غلق مزلقان رياض  2018( لسنة   1400)  5

 رئاسة لجنة مواجهة األخطار والكوارث  2018( لسنة   1503)  6

 2018( لسنة   1730)  7

رئاسة لجنة مباشرة إجراءات التصرف في أمالك  

 الدولة 

 الخاصة 

 2018( لسنة   1945)  8
رئاسة لجنة فحص مدي أمكانية الترخيص لمحطة  

 تموين سيارات بالفتح 

 2018( لسنة   1790)  9
رئاسة لجنة فحص شكوي مذكرة األدارة العامة  

 لخدمة المواطنين 

 2019( لسنة  78)  10
فحص ومعاينة المركز الثقافي رئاسة لجنة 

 األسالمي 

 2019( لسنة   197)  11
رئاسة لجنة مباشرة إجراءات التصرف في أمالك  

 الدولة

 2019( لسنة   311)  12

رئاسة لجنة دراسة مذكرة مشروع تنمية الثروة  

الحيوانية بمواقع ) بني سند ـ بني مر ـ محطة  

 فريزيان الحمام ( 

 2019( لسنة   572)  13

رئاسة لجنة دراسة تحديد مساحات األراضي إمتداد 

منطقة الصفا الصناعية ببني غالب مركز أسيوط  

وتحديد واليتها وتهيئتها للبدء في مشروع  

 التخصيص 

 

  



 

 قرارات رئاسة جلان تابع 

 

 مضمون القرار  رقم القرار وسنة القرار م

 2019( لسنة  1357)  14
إيجار ) اإلسكان  ــ  رئاسة لجنة  لمراجعة عقود 

 األنشطة التجارية ( المطلة علي نهر النيل 

 2019( لسنة  1271)  15
رئاسة لجنة وضع آليات وقواعد الحصول علي  

 تصريح حفر بمدينة أسيوط 

 2020( لسنة    110)  16

رئاسة لجنة دراسة موقف المحافظة لنقل تبعية  

م والذي يقع داخل  20الطريق الدائري بعرض  

 الحيز العمراني لمدينة أسيوط 

 رئاسة لجنة لتحديد أسعار خامات المحاجر  2020( لسنة    164)  17

 2020( لسنة    167)  18

رئاسة لجنة مراجعة عقود اإليجار القديمة  

بالنسبه لألصول الدولة المملوكة والمؤجرة  

 للغير وتحديد مدي أنتظام المؤجر والمستفيد 

 2020( لسنة       108)  19
رئاسة لجنة دراسة الطلبات المقدمة ألطالق  

 أسماء الشهداء علي المنشأت بنطاق المحافظة 

 2020( لسنة    127)  20

رئاسة لجنة كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل  

البري بشأن تدبير األتربة المطلوبة لتنفيذ محور  

 ديروط العلوي علي النيل 

 لجنة لفحص حساب رد الشئ الصله رئاسة  2020( لسنة     61)  21

 2020( لسنة   1131)  22
رئاسة لجنة للوقوف علي أسباب  ظهور المياه  

 الجوفيه بعدد من المنازل 

 2020( لسنة     1178)  23
رئاسة لجنة فحص المخابز اآللية الخاصة 

 بالمحافظة 

 2020( لسنة     1232)  24
السيارات )  رئاسة لجنة معاينة محطة تموين 

 غاز طبيعي ( بعرب المدابغ بحي غرب أسيوط 

                    

 



 قرارات رئاسة جلان تابع 

 م
رقم القرار وسنة 

 القرار
 مضمون القرار 

25 
( لسنة      1158) 

2020 

رئاسة لجنة فحص صناديق الخدمة والنظافة بالوحدات المحلية  

 للمراكز والمدن واألحياء 

26 
لسنة     ( 1384) 

2020 

رئاسة لجنة تخصيص مبني الوحدة المحلية لقرية بني عديات مركز  

 ومدينة منفلوط 

) المبني القديم ( فرع تابع للفرع الرئيسي لمكتبة مصر العامة   

 بأسيوط 

27 
( لسنة      1769) 

2020 

من   % 5رئاسة لجنة تحديد المبالغ المالية المطلوبة صرفها كنسبة 

التقنين الخاصة بالتعديات علي أمالك الدولة إلثابة العاملين  حصيلة 

 علي منظومة التقنين 

28 
( لسنة      1737) 

2020 

رئاسة لجنة تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة أستهداف تطوير 

 مبادرة تطوير الريف المصرى   قرية ( 1000)

29 
( لسنة       974) 

2020 

مدينة أسيوط لمعاينة المباني  رئاسة لجنة لدراسة مذكرة حي غرب  

المتصدعة والمتشققة بمنطقة غرب البلد درب الشيخ صفي الدين  

 ومناطق  أخري 

30 
( لسنة       57) 

2021 

رئاسة لجنة لوضع السعر التقديري لجميع المناقصات والمزايدات  

 بكافة أنواعها بالديوان العام والوحدات المحلية 

 2021( لسنة 103) 31
لجنة إعادة الشئ ألصله الخاصة بتوصيل المرافق والغاز  رئاسة 

 الطبيعي وتذليل معوقات الغاز الطبيعي للعمالء 

 2021( لسنة 842) 32
رئاسة لجنة للمرور علي المستشفيات التي يوجد بها تانكات اكسجين  

 للتأكد من سالمتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي

 2021( لسنة 893) 33

عضوية لجنة تشكيل المجلس األقتصادي األجتماعي لبرنامج التنمية  

المحلية بصعيد مصر كمجلس أستشاري للمحافظة يمثل الية تمثيل  

ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني المعني بالتنمية المحلية  

 المتكاملة  

                                                                  


