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 مى محمد على عبد الرازق  اإلسم: 
 ديوان عام محافظة الدقهلية  الجهة التابع لها: 
 نبروه مدينة مركز ونائب رئيس  الوظيفة الحالية: 

 01556633787/01000337878 رقم موبيل: 

 الوظائف السابقة: 

 إلى  من  الوظيفة  م
نوع 
 القرار 

 رقم القرار 

1. 
 مهندس حاسبات وكهرباء 

 ----------------  تعاقد  2013اكتوبر 2010اغسطس وزارة النقل –بالهيئة القومية لالنفاق 

2. 
 مهندس مشروعات  

 2014مايو  2013اكتوبر ديوان عام محافظة الدقهلية 

 تعيين

  /وزارى
 المحافظة 

 2013لسنة  637

3. 
 مدير إدارة المصاعد 

 2014لسنة  394 المحافظة  2017مايو  2014مايو  الدقهلية ديوان عام محافظة  

4. 

مدير ادارة الحفاظ على التراث الحضارى  
 باالضافة الى عملى كمدير للمصاعد

 وعضويتى بالمكتب الفنى للسيد المحافظ 
 2017لسنة  327 المحافظ  2019ديسمبر 2017مايو 

5. 
مدير االدارة العامة للشئون الهندسية بديوان  

 2019لسنة  559 المحافظ  2020يونيو  2019ديسمبر عام محافظة الدقهلية 

6. 
 مدير مركز معلومات شبكات المرافق 

 2020لسنة  313 المحافظ  2020اكتوبر 2020يونيو  بديوان عام محافظة الدقهلية 

7. 
نائب رئيس مركز ومدينة محلة دمنة وقائم  

 المحافظ  2021يوليو  2020اكتوبر  باعمال رئيس المدينة 
 2020لسنة  553

 2020لسنة  555

 2021لسنة  402 المحافظ  حتى تاريخة  2021 يوليو   نائب رئيس مركز ومدينة نبروه  

 التأهيل العلمى: 

 الجهة   تاريخ الحصول على المؤهل المؤهل الدراسي  م

 جامعة المنصورة   كلية الهندسة – 2011 ماجستير فى الهندسة  .1

 ESLSCAجامعة  حالـــيا  MBAماجستير ادارة االعمال  .2
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 تابع السيرة الذاتية 

 
 : الدورات التدريبية 

 مكان انعقاد الدورة إلى  من  إسم الدورة التدريبية  م

1. Oracle 9i Developer 
مارس  

2003 

فبراير  

2004 
Orascom Technology Systems 

2. Oracle 10g 
سبتمبر  

2007 

اغسطس  

2008 
Oracle University 

3. 
User Adoption Service (Eagle 

Program) 

4. 
Certificate Of Leadership And 

Management 

ابريل  

2009 

مارس  

2010 
American University In Cairo 

5. Advanced Access  الجهاز المركزى للتنظيم واالدارة  2013مايو 

6. 
العمال التركيبات  الكود المصرى 

 المركز القومى لبحوث االسكان والبناء  2014فبراير  والتوصيالت الكهربائية فى المبانى 

7. 
االنظمة الخاصة فى التركيبات الكهربائية  

 المركز القومى لبحوث االسكان والبناء  2014مارس  )دورة متقدمة( 

 القومى لبحوث االسكان والبناء المركز  2014ابريل  ضبط الجودة فى مواد البناء  .8

 المركز القومى لبحوث االسكان والبناء  2016ديسمبر  الكود المصرى للمصاعد .9

10. 
 الكود المصرى للساللم 
 المركز القومى لبحوث االسكان والبناء  2017مارس  والمشيات الكهربائية 

11. 
الكوادر    -إعدادا الكوادر القيادية بالمحليات 

 الدقهلية  - الشابة 

ديسمبر  

2017 

مارس  

2018 
 وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى 

 مركز التنمية المحلية بسقارة  2018مارس  دورة الحفاظ على التراث الحضارى  .12

 مركز التنمية المحلية بسقارة  2018ديسمبر  GISبرنامج نظم المعلومات الجغرافية  .13

14. 
النزاهة والشفافية  مجال نشر إجراءات قيم 

 هيئة الرقابة اإلدارية  2019ابريل  بمخاطر الفساد وسبل منعه 

 اكاديمية السادات  2020يناير  اعداد قيادات المجالس المحلية الشعبية  .15

 المجموعة العربية للدراسات  2020فبراير  داد القـــــــــــــــــادة إعـــــــــبرنامج  .16

 وزارة الشباب والرياضة 2020مارس  القيادات الشبابية وتحديات األمن القومى إعداد  .17
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