
 

 

 المؤهالت العلمية : 

 . 2018دكتوراه فى نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق  •

 .  2013جامعة مونستر بألمانيا معهد نظم المعلومات الجغرافية  منحصل على ماجستير  •

 . 2010جامعة الزقازيق ريوس نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات وصل على بكالح •

 

 ريخ الوظيفي :التا

 الشرقية نائب محافظ •

 .دارة لتكنولوجا المعلومات مستشار الجهاز المركزى للتنظيم واإل •

 . مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق •

 . صالح اإلدارىمدير مشروعات وحدة تطوير األنظمة الحكومية بوزارة التخطيط والمتبعة واإل •

 .استشارى دعم فنى بمركز تقنية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الزقازيق  •

  . جامعة الزقازيق –ت مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلوما •

 . مونستر بألمانياعة غرافية بجامباحث بمعهد نظم المعلومات الج •

 .جامعة الزقازيق  –معيد بكلية الحاسبات والمعلومات  •

 .دارى صالح اإلدير مشروع الترقيم المكانى بوزارة التخطيط والمتابعة واإلم •

 

 الخبرات السابقة :

 .دارة واإل عضو لجنة إنشاء مركز تقييم القدارات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم •

 .دارة للعاصمة اإلدارية الجديدة ضو لجنة نقل الجهاز المركزى للتنظيم واإلع •

كواديميوة الوطنيوة ( بواألeplpبرنوام  إعوداد الكوادر التنفيو يوة للقيوادة   على  المتوابعوةاإلشووووورا  وجنوة لعضوووووو  •

 .دارة للشباب ممثال عن الجهاز المركزى للتنظيم واإل

عضوو اللجنة الفرعية لصصوالح التشوريعى والمالى والتطوير المؤسوسوى بوزارة التخطيط والمتابعة واإلصوالح  •

 .اإلدارى 

 المشر  على المشروع القومي لتحديث المل  الوظيفي إلكترونياً . •

 أحمد محمود عبدالمعطى اإلسم 

 نائب محافظ الشرقية الوظيفة الحالية:

 1989يوليو  1 تاريخ الميالد :

 مصرى الجنسية :

 متزوج الحالة اإلجتماعية

 لنائب المحافظ السيرة ال اتية 



 .م واإلدارة التابع للجهاز المركزي للتنظيمشر  على اإلختبارات المنعقدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات ال •

 .ت بمركز تقييم القدرات والمسابقا مشر  على منظومة التقييم اإللكترونيال •

 رات الوفود األجنبية لزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات .زيامنسق  •

 يارة مركز تقييم القدرات والمسابقات .وفود قوات الدافع الشعبي لزمنسق زيارات  •

بالجهاز   يةنون الخدمة المدناين المخاطبين بقشووووور  على منظومة التسوووووكين والترقي الخاصوووووة بالموظفالم •

 نظيم واإلدارة .المركزي بالت

 .  على منظومة التحول الرقمى والتراسل اإللكترونى بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة مشرال •

 جهاز المركزي للتنظيم واإلدارة .لحكومية بالالمشر  على منظومة بوابة الوظائ  ا •

 صة بمنتديات الشباب المختلفة .اإلشرا  والتنسيق والتنظيم للفاعليات الخا •

 ق .ة الزقازيعلومات جامعطالب الدراسات العليا بكلية الحاسبات والماإلشرا  األكاديمي على  •

 خرج طالب كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق .فني على مشاريع تاإلشرا  ال •

 مية في مجالت دولية .نشر مجموعة من األبحاث العل •

 : لمواد لالعالمية   DELL EMCة مدرب معتمد من شرك •

▪ Cloud computing  

▪ Big data analytic  

▪ Storage infrastructure  

▪  VM ware  

 

 الدورات التدريبية :

 .دورة األمن القومى من أكاديمية ناصر العسكرية  •

 .من المعلومات من اكاديمية ناصر العسكرية أدورة  •

 .زمات من أكاديمية ناصر العسكرية دارة األإدورة  •

 .دورة اإلدارة العامة من كلية علوم اإلدارة لضباط القوات المسلحة  •

 دورة العلوم السياسية بمركز إعداد القادة . •

 سيات اإلقتصاد المصري بمركز إعداد القادة .ادورة أس •

 هورية .بعة لرئاسة الجمدورة إدارة إستمرارية األعمال بالمجالس المتخصصة التا •

  .ستشعار عن بعدفية واإلرادورة متخصصة فى مجال نظم المعلومات الجغ 54 •

 .تكنولوجيا المعلومات  دورة متخصصة فى مجال 32 •

 

 : المهارات اللغوية

 اللغة اإلنجليزية  •

 انية .اللغة األلم •

 


