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 البيانات الشخصية:
 

 دمحم شوقى دمحم عيسوى عبد العال اإلسم

 1171/  11/  7 تاريخ الميالد

 محافظة المنوفية -مركز الشهداء  -قرية ميت شهالة  محل الميالد

 متزوج الحالة اإلجتماعية 

المشرف على االعمال المالية و اإلعالممدير إدارة رعاية الطالب بكلية  الوظيفة
 جامعة المنوفية -و اإلدارية بكلية اإلعالم 

 عام 02 سنوات الخبرة

 المنوفية -الشهداء  -ميت شهالة  -شارع ماكينة سراج الدين    83 العنوان 

 معاف الموقف من التجنيد

 drmohammedshawky2011@yahoo.com            البريد األلكترونى:

Drmshawky2017@yahoo.com 

drmohamedshawky2017@gmail.com 

 21207772372 محمول

 
 .المؤهالت الدراسيه:

 

 التقدير التخصص عام الجامعه المؤهل م
جـــداا) الســـادس ع ـــى  جيـــد )ممتاز(التقدير  0222 المنوفيه  بكالوريوس تربيه رياضيه 1

 الدفعه(

 جيد جدا ع م النفس الرياضى 0222 المنوفيه  ماجستير تربيه رياضيه   0

ـــــه  3 دكتـــــوراه الف ســـــفه فـــــى التربي
 البدنيه و الرياضه 

 إمتياز ع م نفس رياضي 0222 ح وان 

ــا فــى  دب ــوم 2 إدارة  الدراســات الع ي
 األعمال 

 جيد جداا  التنميه اإلداريه 0210 المنوفيه 

 



 التدرج الوظيفى :
 

 تاريخ شغلها تاريخ القرار رقم القرار الوظيفة

عين بجامعة المنوفية بوظيفة أخصائى رياضى ثالث بكلية 

 السياحة و الفنادق بالسادات

142 12/9/1002 2/2/1002 

ندب إلى كلية الحاسبات و المعلومات بوظيفة أخصائى 

 رياضى ثالث

919 12/22/1002 22/2/1002 

ثانى بكلية السياحة و رقى لوظيفة أخصائى رياضى 

 الفنادق و ندب إلى كلية الحاسبات و المعلومات

559 29/22/1002 2/2/1002 

قرار  192 رئيساً لقسم رعاية الشباب بكلية الحاسبات و المعلومات

 عميد الكلية

22/3/1022 22/3/1022 

نقل للعمل بوظيفة أخصائى رياضى ثانى إلى كلية 

 الحاسبات و المعلومات

92 15/2/1021 15/2/1021 

رقى لوظيفة أخصائى رياضى أول بكلية الحاسبات و 

 المعلومات

2152 30/21/1023 2/2/1023 

إنتدب للعمل بوظيفة مدير إدارة رعاية الطالب بكلية 

 الحاسبات و المعلومات

1359 29/5/1025 29/5/1025 

إنتدب للعمل بوظيفة مدير إدارة رعاية الطالب بكلية 

 اإلعالم

2250 9/2/1010 9/2/1010 

 

 الدورات التدريبيه:
 

 التقدير الجهة المنفذة  تاريخ النهاية تاريخ البداية إسم الدورة

دورة فى التربية العسكرية من 

 جامعة المنوفية

وزارة الدددفاع إ إدارة التربيددة  19/22/2999 9/22/2999

 العسكرية / جامعة المنوفية
 جيد جدا

المعد بمعرفة البرنامج التدريبى 

وزارة الدولة للتنمية اإلدارية فى 

مصطلحات  -الموضوعات اإلدارية 

 -اإلدارة العامة باللغة اإلنجليزية 

 الحاسب األلى

مركددددددز اللدمددددددة العامددددددة  7/5/0221 23/5/1002

 بجامعة المنوفية

 بنجاح

فى  5دورة التدريب األساسى رقم 

 تكنولوجيا المعلومات  

وزارة اإلتصااااااااااااا    و  12/5/1002 1002/  12/4

 المعلوم   

 جيد

دورة تدريبيه فى إصابات المالعب 

 فى الفتره من.

 نج ح إدارة إعداد الق دة  1004/  2/  1  15/2/1002

دورة تدريبية فى مجال إدارة 

 األنشطة الطالبية 

 نج ح بمعهد إعداد الق دة بحلوان 22/2/1005 21/2/1005

 نج ح بمعهد إعداد الق دة بحلوان 11/20/1021 29/20/1021 دورة تدريبية فى التنمية البشرية 

 نجاحمركددددددددددددددز الدراسدددددددددددددددات  12/6/0210 12/6/0210برنامج تنمية المهارات القيادية و 



اإلسددددددددتراتيجية و إعددددددددداد  اإلشرافية للعاملين بالكادر العام

 القادة بجامعة المنوفية

 نج ح الكش فة البحرية المصرية 12/3/1023 15/3/1023 دورة دراسة مساعدى قادة الوحدات 

برنامج تدريبى لصقل أخصائى 

الجوالة و طالب عشائر كليات 

 جامعة المنوفية

اإلدارة الع مااااااة لرع يااااااة  32/3/1023 15/3/1023

 الشب ب بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج تنمية مهارات العاملين في 

 مجال حل المشكالت و إتلاذ القرار 

13/3/1024 12/3/1024 

 

مركز الدراس   

اإلستراتيجية و إعداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج تنمية مهارات العاملين في 

 مجال إدارة الوقت 

30/3/1024 3/4/1024 

 

مركز الدراس   

اإلستراتيجية و إعداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج تنمية المهارات القيادية و 

 اإلشرافية 

مركااااااااااااز الدراساااااااااااا    20/4/1024 9/4/1024

اإلسااااااتراتيجية و إعااااااداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج تنمية مهارات العاملين في 

 مجال األزمات

23/4/1024 22/4/ 1024 

 

مركز الدراس   

إعداد اإلستراتيجية و 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج تنمية مهارات العاملين فى 

 مجال التفكيراإلبتكارى و اإلبداعى  

12/4/1024 12/4/1024 

 

مركز الدراس   

اإلستراتيجية و إعداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

دورة تدريبية بالملتقى القومى 

لمديرى و إخصائى رعاية الشباب 

 بالجامعات و المعاهد المصرية 

معهد إعداد الق دة  16/7/0212  11/7/0212

  ب إلسكندرية خالل

 نج ح

دورة الدراسات اإلستراتيجية و 

 األمن القومى بكلية الدفاع الوطنى 

بأك ديمية ن صر   15/21/1024 23/21/1024

 العسكرية العلي 

 نج ح

دورة تدريبية فى برنامج إدارة 

 الضغوط و الصراع الوظيفى 

مركز الدراس     22/3/1029  23/3/1029

اإلستراتيجية و إعداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

دورة تدريبية فى األساليب الحديثة 

فى تحفيز العاملين و تحسين 

 مستوى األداء 

مركز الدراس     14/3/1029  10/3/1029

اإلستراتيجية و إعداد 

 الق دة بج معة المنوفية

 نج ح

برنامج مهارات قادة المستقبل 

بالتعاون مع وزارة الشباب 

 المصريه.

بأك ديمية الس دا  للعلوم  5/1022 5/1022

 اإلدارية

 نج ح

برنامج تدريبى فى مجال مكافحة 

 الفساد و الحوكمة

األك ديمية الوطنية  29/22/1010 25/22/1010

لمك فحة الفس د بهيئة 

 الرق بة اإلدارية

 

 



 دورات فى ال غة اإلنج يزية :
 

 التقدير الجهة المنفذة  تاريخ النهاية تاريخ البداية إسم الدورة

الدورة التدريبية في اللغة 

اإلنجليزية إ المستوى األول 

 ساعه 02لمدة 

مركز الخدمة  .19/22/1023  1023/ 22/ 2

الع مة بج معة 

 المنوفية.

 نج ح

دورة تدريبية فى اللغة 

اإلنجليزية إ المستوى 

  02الثانى ( لمدة 

مركز الخدمة   13/21/1024  2/21/1024

الع مه بج معة 

 المنوفية

 نج ح

 
 بجامعة عين شمس  local Toefel 524 المستوى اللغوى الحاصل علية 

 International   Toefel 

Ielts 

 

 
 :الحاسب األلىخبرات 

 
 

1-ICDL      : الرخصة الدوليه لقيادة الحاسب االلى- 

 

1. Basic Concepts of Information Technology 

2. Using the Computer and Managing Files 

3. Word Processing 

4. Spreadsheets 

5. Database 

6. Presentation 

7. Information and Communication 

 



تكنولوجيددا المعلومددات ضددمن البرنددامج التدددريبى لشددباب اللددريجين فددى دوره تدريبيدده فددي  -0

 .07/5/0221حتى  01/2/0221الفتره من 

بإجمددالى عدددد  Basic Trackدورات تدددريب علددى تكنولوجيددا المعلومددات المسددار األساسددى  -8

 ساعه المدونه بالجدول التالى : 123ساعات تدريبيه 

كود 

 الدوره
 التاريخ البرنامج

نتيجة 

 تباراإلخ

120 A-concept of IT 9/21/1020 22 

128 
A-using Computer and Managing 

files 
19/2/1021 94 

122 A-word Processing 14/1/1022 29 

125 A-spread Sheets 9/3/1022 22 

126 A-Presentation 20/4/1022 92 

127 A-data Base 12/3/1022 92 

123 A-Information-and Communication 9/5/1022 92 

121 
A-Intro-to-PC. Maintenance 

Protection 
2/2/1021 22 

إجتياز دورة الحاسب االلى للوظائف اإلشدرافيه و القياديده بجامعدة المنوفيده بتقددير عدام ممتداز  -2

 0210عام 

 المهارات الشلصية :
 

تلصددإ إدارة القدددرة علددى التلطددير اإلسددتراتيجى طبقدداً لطبيعددة الدراسددة فددى  .1

 التنمية اإلدارية -األعمال 

القدرة على بناء فرق العمل و التنسيق التام فى توزيع المهدام و المسدلوليات و  .0

 متابعة تنفيذ االهداف بدقة عالية

القدرة على ممارسة مهارات التفاوض الفعال حيث تم تددريبى عمليداً علدى ذلد   .8

 خالل دراسة دبلوم إدارة االعمال

تصال الجيد مع السساء و المرسسدين للدتمكن مدن صدنع و  تلداذ القدرة على اإل .2

 القرارات السليمة بما يحقق االهداف الملطر لها

القدرة على إدارة األزمات نظراً لما تلقيتة من دورات مكثفة و دراسات متقدمدة  .5

 فى التعامل مع األزمات و إدارتها بطريقة علمية

لشلصددية و المهددارات النفسددية القدددرة علددى التواصددل مددع الطددالب و دراسددة ا .6

 الالزمة لتطوير جوانبها المتعددة 



القدرة على التفكير اإلبتكارى و اإلبداعى و الناقد فى ملتلف المواقدف اإلداريدة  .7

 على المستويات القمية و التعامل الجيد فى ظل الضغوط بكفاءة و فاعلية

المجدال اإلدارى القراءة و اإلطالع و ممارسة أحدث تطبيقات البحث العلمى فدى  .3

 و طرق حل المشكالت

القدرة على تعلم الجديد من خالل سسال اللبراء و المتلصصدين و اإلطدالع فدى  .1

 حال تطلب االمر ذل  أو فى مستجدات االمور أو مجاالت تتطلبها طبيعة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 


