
 

  

 

 

 

 السيرة الذاتية 

 

 

 االسم : مجدي محمد على السيد        

 26510231203075الرقم القومي :       

 24249879الرقم التأميني :        

 محافظة الدقهلية  –مركز أجا –البلد : منشأة األخوة        

 050/6396111- 050/6392216تليفون المنزل :        

 01119980737-01223570673-01002978777تليفون محمول :        

 تليفون العمل :        

 0502202207فاكس :        

:   االلكترونيالبريد       

MAGDYABOELSAYED32@YAHOO.COM 

  1990المؤهل الدراسي : بكالوريوس تجارة المنصورة        

 التقدير : جيد       

  1/8/2016مدير عام كلية التربية من تاريخ :  المناصب اإلدارية       

 جامعه المنصورة  -امين كلية التربية  :      الدرجة الوظيفية      

 الدورات التدريبية :      

من مركز التدريب  عداد المدير التنفيذي المتميز  البرنامج التدريبي إل-1   

 جامعة المنصورة –األدارى و االستشارات بكلية التجارة 

 سبع مستويات  ICDLدورة كمبيوتر  -2   

االشتراك في برنامج توثيق أنظمة الجودة بمركز طب و جراحة -3   

 . 2008لسنة  9001العيون طبقا للمواصفة العالمية ايزو 

لمركز طب  2008لسنة  9001الحصول على شهادة نجاح نظام ايزو  -4   

و جراحة العيون من السيد األستاذ الدكتور / محمد حسن القناوي   ) 

 رئيس الجامعة( 
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الحصول على برنامج اإلدارة اإلستراتيجية من مركز إعداد القادة  -5   

 للقطاع الحكومي

لوظائف القيادية من درجة مدير الحصول على برنامج األعداد لشغل ا-6   

 عام .

 سنوات : امتياز  3تقارير الكفاية ألخر       

 الخبرات :      

عضو المكتب الفني للسيد األستاذ الدكتور / عميد كلية الطب  -1

و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية 

لمراجعة  المتخصصة بقرار السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية

جميع أعمال المناقصات و الممارسات و المزايدات و االتفاق 

 المباشر قبل العرض على سيادته إلى جانب عمله  .

االشتراك في لجنة إعداد كراسة الشروط و المواصفات  -2

النموذجي لمقاوالت األعمال و أخرى ألعمال التوريدات  تستعين 

و المستشفيات  بها وحدات الجامعة المختلفة بقسمي التعليم

عند طرحها ألعمال المقاوالت و التوريدات بقرار أمين عام جامعة 

 المنصورة .

االشتراك في جميع لجان البت و الفض المناقصات و الممارسات  -3

جامعه  –مركز طب و جراحة العيون و المزايدات  التي قام 

 31/7/2016ا من بداية إنشاء المركز حتى بطرحه المنصورة 

لسيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة و السيد األستاذ بقرارات ا

 الدكتور/ عميد الكلية و رئيس مجلس اإلدارة .

طب و  زالسنوية لمركاالشتراك في إعداد مشروع الموازنة  -4

 . 31/7/2016من بداية إنشاء المركز حتى  جراحة العيون 

االشتراك في إعداد مشروع معمل األبحاث اإلكلينيكية الالزمة  -5

لتشخيص و عالج أمراض شبكية العين في األطفال حديثي 

الوالدة باالشتراك مع صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية 

 بموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة .

طب و  زمدير مركعضو لجنة السالمة و الصحة المهنية بقرار   -6

 . جامعه المنصورة –جراحة العيون 

 . العامة لتنفيذ قرار النيابة  عضو اللجنة الفنية -7

جامعه –مركز طب و جراحة العيون و لجنة المحفوظات بعض -8

 .المنصورة

عضو لجنة عمل قوائم المستندات التي مضت عليها المدة  -9

 .اانونية لحفظهالق



جامعه –طب و جراحة العيون  زلمرك عضو لجنة ثوابت المبنى -10

 .المنصورة

طب و جراحة العيون  زكلمراالشتراك في جميع اللجان الخاصة  -11

 . جامعه المنصورة–

عية بقسم زفي إعداد مشروع معمل الخاليا الجاالشتراك   -12

بكلية الطب  باالشتراك مع صندوق العلوم و  الباثولوجي

التنمية التكنولوجية بموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس 

 الجامعة.

 الختامياالشتراك في إعداد الميزانية السنوية و الحساب  -13

من بداية إنشاء  جامعه المنصورة–طب و جراحة العيون  زلمرك

 . 31/7/2016المركز حتى 

 

 االسم : مجدي محمد على السيد       

 26510231203075الرقم القومي :       

 24249879الرقم التأميني :        

 محافظة الدقهلية  –مركز أجا –البلد : منشأة األخوة        

 050/6396111- 050/6392216تليفون المنزل :        

 01119980737-01223570673-01002978777تليفون محمول :        

 65-64-0502202063تليفون العمل :        

 0502202207فاكس :        

:   االلكترونيالبريد       

MAGDYABOELSAYED32@YAHOO.COM 

  1990المؤهل الدراسي : بكالوريوس تجارة المنصورة        

 التقدير : جيد       

المناصب اإلدارية : مدير مخازن مركز طب و جراحة العيون من        

 حتى اآلن. 23/5/2006تاريخ 

شؤون مالية بدرجة مدير عام  أخصائيينالدرجة الوظيفية : كبير       

  1/10/2014بتاريخ 

 الدورات التدريبية :      

 إعداد المدير التنفيذي المتميز  -1   

 ICDLدورة كمبيوتر  -2   

  2008لسنة  9001األيزو  وجراحة العيون بلمركز ط ةشهادة الجود-3   

 لتطوير المنظومة  االستراتجيدورة التخطيط  -4   
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 الوظيفيمن بداية العمل سنوات : امتياز  3تقارير الكفاية ألخر       

 آلناحتى 

 الخبرات :      

الطب عضو المكتب الفني للسيد األستاذ الدكتور / عميد كلية  -1

و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية 

المتخصصة بقرار السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية لمراجعة 

جميع أعمال المناقصات و الممارسات و المزايدات و االتفاق 

 األصلي المباشر قبل العرض على سيادته إلى جانب عمله

 .  بمركز طب و جراحة العيون

االشتراك في لجنة إعداد كراسة الشروط و المواصفات  -2

النموذجي لمقاوالت األعمال و أخرى ألعمال التوريدات  تستعين 

بها وحدات الجامعة المختلفة بقسمي التعليم و المستشفيات 

عند طرحها ألعمال المقاوالت و التوريدات بقرار أمين عام جامعة 

 المنصورة .

ت و الفض المناقصات و الممارسات االشتراك في جميع لجان الب -3

و المزايدات  التي قام المركز بطرحها من بداية إنشاء المركز 

حتى اآلن بقرارات السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة و 

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية و رئيس مجلس اإلدارة .

ة االشتراك في إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز من بداي -4

 إنشاء المركز حتى اآلن .

االشتراك في إعداد مشروع معمل األبحاث اإلكلينيكية الالزمة  -5

لتشخيص و عالج أمراض شبكية العين في األطفال حديثي 

الوالدة باالشتراك مع صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية 

 بموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة .

 لصحة المهنية بقرار مدير المركز .عضو لجنة السالمة و ا  -6

عضو اللجنة الفنية لتنفيذ قرار النيابة العامة بشأن عهدة السيد /  -7

 حسن معوض .

عضو لجنة المحفوظات بالمركز بقرار السيد األستاذ الدور / مدير  -8

 المركز.

عضو لجنة عمل قوائم المستندات التي مضت عليها المدة  -9

 مركز .القانونية لحفظها  بقرار مدير ال

 عضو لجنة ثوابت المبنى بالمركز  بقرار مدير المركز . -10

االشتراك في جميع اللجان الخاصة بالمركز بقرارات و موافقات  -11

 إدارة المركز .



عية بقسم زاالشتراك في إعداد مشروع معمل الخاليا الج  -12

بكلية الطب  باالشتراك مع صندوق العلوم و  الباثولوجي

فقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس التنمية التكنولوجية بموا

 الجامعة.

االشتراك في إعداد الميزانية السنوية و الحساب الختامي   -13

 للمركز من بداية إنشاء المركز حتى اآلن .
 

 

 

بعلوم الحاسب االلى  المعرفةالعملية له ) العلميةالقدرات 

اشتراك -بحوث إعداد– إقليمية أوالعمل بمنظمات دولية –

 مؤتمرات( في

 بعلوم الحاسب االلى المعرفة: أوال

وجارى  جامعة المنصورة –سبع مستويات ICDLدورة كمبيوتر  -1

 طبع الشهادات بالقاهرة 

 إقليمية أوالعمل بمنظمات دولية  :ثانيا

شباب  إدارة-صندوق مركز شباب منشأة األخوة المطور أمين -1

حتى 2004مديرية الرياضة و الشباب بالدقهلية من عام –أجا 

 . إدارية أو ةمخالفات ماليدون اى 2008

صندوق جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشأة األخوة  أمين -2

  االجتماعية نالشؤومديرية  – 2011لسنة2005المشهرة برقم 

الجمعية  إنشاءمن تاريخ ى وزارة التضامن األجتماع –بالدقهلية 

وللجمعية   إدارية أوحتى تاريخه دون اى مخالفات مالية 

 المنظمات األهلية. ىالرقابة عل فيالحق 

 بحوث إعداد ثالثا :
عية بقسم زاالشتراك في إعداد مشروع معمل الخاليا الج -1

بكلية الطب  باالشتراك مع صندوق العلوم و  الباثولوجي

التنمية التكنولوجية بموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس 

عميد كلية الطب  الشناويا.د/فرحة  إشراف الجامعة

البحوث و خدمة  نلشؤواألسبق و نائب رئيس الجامعة 

 .البيئة األسبق 



االشتراك في إعداد مشروع معمل األبحاث اإلكلينيكية  -2

الالزمة لتشخيص و عالج أمراض شبكية العين في األطفال 

حديثي الوالدة باالشتراك مع صندوق العلوم و التنمية 

التكنولوجية بموافقة السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة 

 إشراف أ.د/رضا بسيونى أستاذ األطفال .تحت 

 

 

 

 

 


