
 سعد حامد محمد عفيفي بدير    -: اإلسم

 8/6/0961   -: تاريخ الميالد

 المنوفية –شبرا خلفون     -: محل الميالد

 محافظة المنوفية  –شبين الكوم  –شبرا خلفون      -العنوان:

  0981بكالوريوس التجارة مايو   -المؤهل الدراسي :

 محاسبة       -التخصص:

 جيد    -التقدير :

 .امين كلية االقتصاد المنزلي      -الوظيفة الحالية :

 -مجاالت الخبرة :

كلف للقيام بعمل مدير إدارة المشتريات والمخازن بكلية التربية لحين تعين  -

 .2/7/2101مدير ادارة باالمر االداري الصادر من عميد الكلية بتاريخ 

 

قرارعميد الكلية لحين االعالن عن الوظيفة عام كلية التربية قام بعمل مدير -

 6/8/2106بتاريخ 

 

 

 

 

 

 



  -التدرج الوظيفي:

 

 
 الوظيفة                         

رقم 
 القرار

 
 تاريخ القرار  

تاريخ شغل 
 الوظيفة

ثالث بكلية التربية جامعة باحث مشتريات 
 المنوفية

008 8/1/0991 11/6/0989 

بكلية التربية جامعة ثالث مشتريات اخصائي 
 المنوفية

052 21/1/0991 21/1/0991 

ثاني بكلية التربية جامعة مشتريات اخصائي 
 المنوفية

0441 24/4/0999 0/0/0999 

أول بكلية التربية جامعة  مشترياتاخصائي 
 المنوفية

685 21/2/2115 0/0/2115 

كبير باحثين شئون مالية بكلية التربية جامعة 
 المنوفية

0227 7/01/2102 0/4/2102 

بكلية التربية كبير باحثين بدرجة مدير عام 
 جامعة المنوفية

0227 7/0/2102 0/4/2102 

انتدب مدير ادارة المشتريات بكلية التربية 
 جامعة المنوفية

2159 06/5/2105 06/5/2105 

 24/00/2106 24/00/2106 862 أمين كلية االقتصاد المنزلي جامعة المنوفية

 

 

 

 

 

 



 -الدورات التدريبية :

 التقدير الجهة المنفذة للدورة تاريخ النهاية تاريخ البداية إسم الدورة
الدورة التدريبية لبرنامج العاملين الجدد 

 مؤهالت عليا 
 ناجح إدارة التنظيم واالدارة 25/0/0991 01/0/0991

الدورة التدريبية لبرنامج العاملين بمجال 
 المشتريات 

 ناجح إدارة التنظيم واالدارة 11/6/0990 06/6/0990

 
دورة ادارة المشتريات والمخازن دورة 

 2رقم 

الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة  11/00/0995 28/01/0995
مركز اعداد القادة للقطاع  –

 الحكومي

 ناجح

دورة تدريبية في برنامج الشراء والبيع 
الحكومي في الدراسات التدريبية النظرية 

 والتطبيقية 

الهيئة العامه للخدمات الحكومية  9/0/0996 21/02/0995
مركز تدريب المشتريات –

 والمخازن

 بتقدير جيدجدا  

دورة ادارة المشتريات والمخازن دورة 

 1رقم 
الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة  9/0/0997 7/02/0996

مركز اعداد القادة للقطاع  –
 الحكومي

 ناجح

البرنامج التدريبيلمديري المشتريات 

 60والمخازن والمبيعات دورة رقم 
الهيئة العامه للخدمات الحكومية  29/4/2111 28/1/2111

مركز تدريب المشتريات –
 والمخازن

 بتقدير جيدجدا  

مج ترشيد االنفاق دورة تدريبية في برنا
 والرقابة علي التكاليف 

مركز الدراسات االستراتيجية  01/5/2115 7/5/2115
 واعداد القادة

 ناجح

دورة تدريبية علي الحاسب اآللي في 

windows-word-internet 
 بتقدير جيدجدا   مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات 27/2/2118 02/2/2118

العاملين دورة تدريبية في تنمية مهارات 
 في مجال الشراء والتخزين

-مركز الدراسات االستراتيجية 26/5/2100 22/5/2100
وتنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس

 ناجح

دورة تدريبية في تنمية مهارات العاملين 
 في مجال الشراء والتخزين

-مركز الدراسات االستراتيجية 7/6/2102 1/6/2102
وتنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس

 ناجح

دورة تدريبية في برنامج تنمية المهارات 
 القيادية  واالشرافية للعاملين بالكادر العام

-مركز الدراسات االستراتيجية 7/6/2102 1/6/2102
وتنمية قدرات اعضاء هيئة 

 التدريس

 ناجح

دورة تدريبية في تنمية مهارات العاملين 
 في مجال حل المشكالت واتخاذ القرار

مركز الدراسات االستراتيجية  27/1/2104 21/1/2104
 واعداد القادة

 ناجح

 

 

 

 


