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  .٢٠١٧ لسنة ١٥٢رئيس الجامعة رقم / د.ن كلية الزراعة بدرجة مدير عام بقرار أأمي )١

 ٢٠١٥ لسنة ٢٩١٨رئيس الجامعة رقم / د.كبير باحثين شئون مالية كلية الزراعة بقرار أ )٢

 .٢٠١٣ لسنة ٢٦٧قرار أمين عام الجامعة رقم ب مدير إدارة المشتريات والمخازن بكلية الزراعة )٣

 .٢٠٠٧ ت بكلية الزراعة فيرئيس قسم المشتريا )٤

 ١/٢/٢٠٠٢االنتداب للعمل بكلية الزراعة بإدارة المشتريات في  )٥

 وحتـى   ١٤/١٠/١٩٩٤االنتداب للعمل بوحدة تجارب وبحوث اإلنتاج الحيواني بطوخ طنبشا مـن             )٦

١/٢/٢٠٠٢. 

 ١٩٩٤ أخصائي مشتريات ثالث )٧

 :أهم األعمال باإلدارة

 المحدودة والممارسات العامة والمحدودة واألمر المباشر     االشتراك في أعمال المناقصات العامة و      -أ 

 .وكذا شراء الدوريات العلمية

القيام بأعمال المناقصة العامة لتوريد أغذية للمدن الجامعية لمدة ثالث سـنوات منـدوباً مـن                 -ب  

 ).المشتريات(اإلدارة العامة 

 .االشتراك في أعمال لجنة المختبرات باإلدارة العامة للجامعة -ج  

وحدة تجارب وبحـوث  ) ٢(األقسام العلمية واإلدارية بكلية الزراعة    ) ١(م بأعمال مشتريات    القيا -د 

 .مشروع التطوير المستمر والتوكيد لالعتماد) ٣(اإلنتاج الحيواني بطوخ طنبشا 

 .القيام بأعمال مشتريات وحدة تجارب وبحوث اإلنتاج الحيواني بطوخ طنبشاً -ه 

روع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد مما كان له األثر في          االشتراك في تنفيذ خطة الكلية لمش      -و 

 تحقيق أعلى معدل لتنفيذ الخطة

  المشتريات بكلية الزراعةتفعيل النشر اإللكتروني إلدارةالمشاركة فى  -ز 

 ٢٠١٢الشتراك في عضوية لجنة المختبرات واألجهزة العلمية بالكلية اعتباراً من شهر نوفمبر             ا -ح  

 .وحتى اآلن



 

  
دورة تنمية المهارات الفنية للعاملين بقطاع المشتريات بالجامعة ووحداتها المختلفـة            -١

 بمركز الدراسـات االسـتراتيجية      ٨/١٢/٢٠٠٥ حتى   ٣/١٢/٢٠٠٥خالل الفترة من    

 .وإعداد القادة بالجامعة

 ٣٦ لمـدة  ٢٣/٢/٢٠٠٦ حتى ٢٤/١/٢٠٠٦دورة حاسب آلي مكثفة خالل الفترة من   -٢

 .اإلدارة العامة لمركز المعلومات بالجامعة بتقدير ممتازساعة ب

 ١٥ لمـدة    ١١/٣/٢٠٠٨ حتى   ٩/٣/٢٠٠٨برنامج اإلدارة الجامعية خالل الفترة من        -٣

 .ساعة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة

 لمدة  ٢٥/٣/٢٠٠٨ حتى   ٢٣/٣/٢٠٠٨برنامج التخطيط االستراتيجي خالل الفترة من        -٤

 . ساعة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة١٥

 ٦/٤/٢٠٠٨برنامج الجوانب المالية والقانونية في األعمال الجامعية خالل الفترة من            -٥

ت أعضاء هيئة التدريس والقيادات  ساعة بمركز تنمية قدرا١٥ لمدة ٨/٤/٢٠٠٨حتى 

 .بالجامعة

 خالل الفتـرة  (Windows – Word - Internet)برنامج خاص للقيادات اإلشرافية  -٦

 ساعة بـاإلدارة العامـة لمركـز        ٣٦ لمدة   ٣٠/١١/٢٠٠٨ حتى   ١٧/١١/٢٠٠٨من  

 .المعلومات بالجامعة بتقدير ممتاز

 



 

  
) مختار عبد اللطيف السيد   / د.أ(عميد الكلية   / دكتور  شهادة تقدير من السيد األستاذ ال      -١

عن جميع أعمال المشتريات الخاصة بوحدة تجارب وبحوث اإلنتاج الحيـواني بطـوخ             

 .طنبشا خالل فترة عمادة سيادته

) عمر عبد العزيز جبـران    / د.أ(عميد الكلية   / شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور        -٢

 .خاصة بالكلية خالل فترة عمادة سيادتهعن جميع أعمال المشتريات ال

) علي إبراهيم فرج  / د.أ(عميد كلية الزراعة    / شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور        -٣

نظير الجهود المبذولة المساهمة في االرتقاء بالكلية خالل فترة عمـادة سـيادته مـن          

 .٣١/٧/٢٠١٠ حتى ١/٨/٢٠٠٨

) علي إبراهيم فرج  / د.أ(عميد كلية الزراعة    / شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور        -٤

 بالكلية خالل فترة عمادة سـيادته مـن         CIQAPنظير الجهود المبذولة في مشروع      

 .٣١/٧/٢٠١٠ حتى ١/٨/٢٠٠٨

) سعيد سعيد عمـر   / د.أ(عميد كلية الزراعة    / شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور        -٥

الكلية خالل فترة عمـادة سـيادته مـن    نظير الجهود المبذولة المساهمة في االرتقاء ب      

 .٣١/٧/٢٠١٣ حتى ١/٨/٢٠١٠

) سعيد سعيد عمـر   / د.أ(عميد كلية الزراعة    / شهادة تقدير من السيد األستاذ الدكتور        -٦

 بالكلية خالل فترة عمادة سـيادته مـن         CIQAPنظير الجهود المبذولة في مشروع      

 .٣١/٧/٢٠١٣ حتى ١/٨/٢٠١٠

) السعيد زكي خليفة  / د.أ(عميد كلية الزراعة    / ذ الدكتور   شهادة تقدير من السيد األستا     -٧

 ١/٨/٢٠١٣نظير الجهود المبذولة المساهمة في االرتقاء بالكلية خالل الفتـرة مـن             

 .وحتى اآلن

 


