
 
 

ً:صية:ًالبياناتًالشخأولاً
ًالسعيد عبدالمعطى على السيدًاالسم:

ً

 ومستشار المحلية للتنمية الوطني لخبيراً:الحالة الوظيفية

ًللمشروعات المحافظ
 1978بكالريوس علوم عسكرية عام ًالمؤهل الدراسي

 2004ليسانس حقوق عام 

ًمتزوجًالحالة االجتماعية:
 

ً:ًالوظائفًاإلداريةً: ًثانياا
 .2004التدرج بالوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية حتى عام  -

 .11/2008 15حتى  15/10/2005رئيس مركز ومدينة منية النصر الفترة من  -

 .4/7/2009حتى  20/11/2008رئيس مركز ومدينة شربين الفترة من  -

 .20/4/2011حتى  5/7/2009رئيس حى غرب المنصورة اعتبارا من  -

 .20/4/2011حتى  5/7/2009سكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف اعتبارا من  -

 .2/8/2011سكرتير عام محافظة الدقهلية اعتبارا من  -

 . 28/9/2011سكرتير عام محافظة الغربية اعتبارا من  -

 .3/2/2015حتى  15/11/2014محافظة القليوبية الفترة من  –ة رئيس مدينة شبرا الخيم -

 حتى تاريخه. 3/2/2015من  2015لسنة  11سكرتير عام محافظة القليوبية قرار وزارى  -

 عضو مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة الدقهلية والغربية والقليوبية. -

 المحاجر ومواد البناء(بالقليوبية.-المرافقرئيس مجلس إدارة مشروعات )الشبكات األرضية و -

 القليوبية(. -الغربية -رئيس مجلس إدارة المشروعات اإلنتاجية بمحافظات )بنى سويف -

 عضو مجلس إدارة مشروع صندوق المركبات والنقل السريع بوزارة المالية. -

 ية (.الدقهل -الغربية –عضو اللجنة العليا إلختيار القيادات بمحافظات )القليوبية  -

 عضو مجلس إدارة بنك التنمية اإلئتمان الزراعى للوجه البحرى بطنطا . -

 عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة. -

 .ليا إلختيار القادات بجامعة بنهاعضو اللجنة الع -

ًومستشارًاحملليةًللتنميةًالوطنيًاخلبريًالسريةًالذاتية
 للمشروعاتًاحملافظ

 



ً:ًالدوراتًالتدريبيةً: ًثالثاا
 دورة اإلدارة المحلية من كلية العلوم العسكرية . -

( الفترة منن 2رؤساء المدن والمراكز بسقارة فى مجال شئون العاملين رقم )دورة تنمية مهارات  -

 17/12/2007حتى  16/12/2007

حتنننى  19/10/2008دورة التنمينننة المحلينننة بسنننقارة فنننى مجنننال الشنننئون القانونينننة الفتنننرة منننن  -

23/10/2008 . 

ارة الفتنرة منن دورة تنمية مهارات وخبرات المرشحين لشغل وظائف قيادات اإلدارة المحلية بسق -

 . 24/8/2005حتى  13/8/2005

  2015دورة التكيف على تغيرات المناخ بدولة بألمانيا يونيو  -

 حضور المؤتمر الدولى السادس لإلتحاد العربى للتنمية المستدامه والبيئة بجامعة الدول العربية . -

 . 2014حضور المؤتمر الدولى للحد من المخاطر بمدينة بشرم الشيخ  -

تدريبيننة للتوعيننة األمنيننة والسياسننية فننى إطننار توحينند الننرؤى والمفنناهيم حيننال المخنناطر دورة  -

 والتهديدات التى تواجه األمن القومى .

 .2007دورة حاسب الى عام  -

 . 2006دورة لغة انجليزية عام  -

ً:ًالتقييمًمبجموعةًقياداتًاإلدارةًاحمللية:ًًرابعاًا
 . 2006./152المدير العام بالقرار الوزارى رقم وتم التجديد فى درجة  )صالحية( 2006عام  -

 .164/2007وتم التجديد فى درجة المدير العام بالقرار الوزارى رقم ()صالحية 2007عام  -

 2009./381وتم التجديد فى درجة المدير العام بالقرار الوزارى رقم )صالحية( 2009عام  -

 .77/2010بالقرار الوزارى رقم وتم التجديد فى درجة وكيل الوزارة  )صالحية( 2010عام  -

 .75/2011)صالحية (وتم التجديد فى درجة وكيل الوزارة  بالقرار الوزارى رقم 2011عام  -

 .118/2012وتم التجديد فى درجة وكيل الوزارة بالقرار الوزارى رقم )صالحية( 2012عام  -

 .109/2013قموتم التجديد فى درجة وكيل الوزارة بالقرار الوزارى ر )صالحية(2013عام  -

وتم التجديد فى درجة وكيل أول الوزارة بنالقرار رئنيس مجلنس النوزراء  )صالحية( 2014عام  -

 .531/2014رقم رقم

 وتم التجديد فى درجة وكيل أول الوزارة بالقرار رئيس مجلس الوزراء. )صالحية( 2015عام  -

 



ً:ًاألنواطًوًامليدالياتًوًشهاداتًالتقديرً:  ثالثاا

وتقندير منن السنيد وزينر التنمينة اإلدارينة فنى مسنابقة المندير المتمينز علنى مسنتوى خطاب شكر  -

 .2010الجمهورية لعام 

 ميدالية الخدمه الطويلة والقدوة الحسنة من السيد رئيس الجمهورية . -

 .1973ميدالية اليوبيل الفضى لحرب أكتوبر عام  -

 المراكز والمدن واألحياء.خطاب شكر من السيد الوزير المحافظ لتقييم األداء لرؤساء  -

خطاب شكر وتقدير من السيد الوزير المحافظ على الجهد المبذول وتحقينق كيينر منن اإلنجنازات  -

 والوصول إلى أفضل مركز على مستوى المحافظة .

 خطاب شكر وتقدير من السيد الوزير المحافظ للمساهمه الفعالة فى أسبوع شباب الجامعات . -

المجالس المحلية بنالمركز عنن األعمنال البنارزة والنجنازات التنى تحققنت شهادة شكر وتقدير من  -

 بدائرة المركز .

 شهادة شكر وتقدير من وزارة التضامن اإلجتماعى . -

خطناب شننكر وتقيننر منن السننيد /رئننيس المجلنس الشننعبى المحلننى لمحافظنة الدقهليننة عننن األعمننال  -

 حى غرب المنصورة . البارزة واإلنجازات التى تحققت فى تجميل وتطوير مداخل

 . 2013خطاب شكر وتقدير من السيد المستشار محافظ الغربية عام  -

فى عملية األستفتاء على خطاب شكر وتقدير من القوات المسلحة )المنطقة الشمالية( على ما بذل  -

 .2014دستور 

العملينة  شهادة تقدير من السيد اللنواء أ.//قائند الفرقنة الخامسنة د جنو علنى مابنذل منن جهند أينناء -

 .2015اإلنتاخبية 

خطاب من السيد الوزير المحافظ للسيد االستاذ الندكتور / وزينر التنمينة المحلينة بالتجديند لدرجنة  -

 وكيل أول وزارة 

خطاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بنها للتعاو وتم التجديد فى درجة وكينل أول النوزارة  -

ن فننى إنجنناز الخطننة اإلسننتراتيجية للجامعننة . 531/2014بننالقرار رئننيس مجلننس الننوزراء رقننم 

2016 – 2022 . 

شهادة تقدير من هيئة الرقابة اإلدارية للمساهمه فى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية  -

 بمخاطر الفساد.

شهادة شكر وتقدير إلنجا/ ندوة اإلقتصاد واإلبتكارات الفرعونية )وحدة تكنافؤ الفنر ( بنوزارة  -

 المالية .



 )ممتاز(. متوسطًتقريرًالكفاءةً:

 اخر ثالث سنوات )ممتاز(. :ًريةــــــاريرًالســــالتق

 اليوجد.زاءاتً:ـــــــــــــــــــاجل

 اليوجد. اإلحالةًللمحاكمةًالتأديبية:

 

 

 

 

 


