
   

 
 ادارة وثائق الخدمة

 19/2/2020إلى1/1/2017بيان حالة عن الفترة من 
   جمال امين على البحيرى

 AM 10:34 19/2/2020فى  -فاروق إلدارة الموارد البشرية نظام ال شيرين حسين محمد حسين  -مستخرج البيان:

 وجدت البيانات التالية:  19/2/2020باالطالع على ملف /جمال امين على البحيرى في 

  

 26010271702039 الرقم القومى

 جمال امين على البحيرى اإلسم

 27/10/1960 تاريخ الميالد

 34244978 الرقم التأمينى

  6 شقة رقم 66 عقار رقمالمنطقة الثانية  -السادات  -المنوفيه  -مصر  العنوان

 01008240397 رقم التليفون

  البريد اإللكتروني

 متزوج ويعول أكثر من واحد الحالة اإلجتماعية

 أدى الخدمة الموقف من التجنيد

 التخصصية المجموعة الوظيفية

 التمويل و المحاسبة المجموعة النوعية

 كلية تربية رياضية الجهة التى يعمل بها

 كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام المسمى الوظيفى

 مدير عام الدرجة المالية

 1/4/2012 تاريخ شغلها 

 30/6/1989 تاريخ التعيين

 17/4/1990 تاريخ إستالم العمل

 30/6/1988 التاريخ الفرضى

  

 جهات العمل: 

 الجهة
 الفترة

 إلى من

  3/5/2017 كلية تربية رياضية

 2/5/2017 21/1/2017 اإلدارة العامة للجامعة

 20/1/2017 17/7/2010 كلية تربية رياضية

 16/7/2010 4/6/2003 معهد بحوث الهندسة الوراثية

 3/6/2003 16/1/2002 كلية السياحة و الفنادق

 15/1/2002 17/3/1998 كلية تربية رياضية

  16/3/1998 17/4/1990 وزارة الدولة لشئون الرياضة

  

 بيانات اإلنتداب: 

 إلى من الجهة

  16/3/1998 3/1/1996 كلية تربية رياضية

  



 الدرجات الوظيفية: 

 تاريخ التسكين بالدرجة الدرجة المالية المسمى الوظيفى المجموعة الوظيفية

 1/4/2012 مدير عام كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام التخصصية

 1/1/2005 االولى محاسب أول التخصصية

 1/1/1999 الثانية محاسب ثان التخصصية

  30/6/1989 الثالثة محاسب ثالث التخصصية

  

 الدورات التدريبية: 

 الجهة تاريخ النهاية تاريخ البداية موضوع الدورة

دورة تدريبية للحاسب االلى خاصة 
 بالقيادات االشرافية

11/3/2009 26/3/2009 
جامعة المنوفية مركز نظم و تكنولوجيا 

 المعلومات

 23/10/2012 9/10/2012 دورة تدريبية للحاسب االلى
مركز الخدمة العامة  -جامعة المنوفية

 بالسادات

برنامج تشخيص وحل المشكالت 
 باسلوب علمى

7/6/2015 1/7/2015 
جامعه مدينه السادات مركز تنمية 

 قدرات اعضاء هيئه التدريس

 1/7/2015 27/6/2015 برنامج أخصائى شئون مالية
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة

رة عليا فى مفاهيم نظم دورة ادا
 ادارة الجودة

5/9/2015 5/9/2015 
الشركة العربية لالستشارات الهندسية 

 والنظم

 25/11/2015 25/11/2015 فنيات كتابة التقارير والخطابات
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس بالجامعة

  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 21/5/2016 14/5/2016 االدارة االستراتيجية الناجحة

  

 الجزاءات:

 السبب تاريخ الجزاء نوع الجزاء

  التوجد جزاءات

  

 تقارير الكفاية: 

 التقدير السنة

 <)ممتاز( -----%  98.0 2019

  <)ممتاز( -----%  98.0 2015

  

 

 

     

    

       


