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 :دورات تدريبية 

نظريا وعلميا في الفترة  1998لسنة  89دورة تدريبية حول قانون المناقصات والمزايد  .1

من مركز الدراسات واالستشارات القانونية بكلية  25/2/2001حتى  3/2/2001من 

 الحقوق.

من مركز  30/4/2002إلى  30/3/2002دورة في برنامج المشتريات في الفترة من  .2

 التدريب اإلداري واالستشارات بكلية التجارة.
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 من أكاديمية السادات للعلوم. 27/6/2010
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 .مجلس الوزراءرئاسة  –المركزي للتنظيم واإلدارة 
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دورة تدريبية ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الفساد تحت عنوان )االستراتيجية الشاملة  .6

إلجراءات العقود اإلدارية وشروط تنفيذها( من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون 

 التعليم والطالب.

 : شهادات شكر وتقدير

عميد كلية الطب البيطري وذلك للمشاركة كعضو شهادة شكر وتقدير من السيد أ.د/  .1

 العلمي الدولي التاسع بالكلية.مؤتمر اللجنة منظمة في 

 12/12/2016( بتاريخ 503تكريم واحتفاء مجلس كلية الهندسة في الجلسة رقم ) .2

 ات الكلية لالعتماد.وذلك عن فترة مدير عام الكلية والدور البارز أثناء استعداد

شهادة شكر وتقدير من السيد أ.د/ عميد كلية الهندسة وذلك للمساهمة الفعالة والقيمة  .3

والدور المتميز والحرص المتفان في خدمة الكلية وذلك خالل فترة العمل مدير عام 

 لكلية.ل

وذلك للمساهمة الفعالة والقيمة من السيد أ.د/ عميد كلية الهندسة  شهادة شكر وتقدير .4

ومية لحصول الكلية على االعتماد من الهيئة الق والدور المتميز والحرص المتفان

 لضمان الجودة.

وذلك للتعاون الفعال العراق  –وزارة العلوم والتكنولوجيا  من شهادة شكر وتقدير .5

 والدور المتميز والمجهود المبذول مع الطالب الوافدين لخدمة العملية التعليمية.



الهندسي الدولي الثامن السيد أ.د/ عميد الكلية ورئيس المؤتمر  من شهادة شكر وتقدير .6

ولي الثامن بمدينتي المنصورة وشرم وذلك للمشاركة الفعالة في فعاليات المؤتمر الد

 .11/2015/ 22 – 17الشيخ في الفترة من 

وذلك للمشاركة الفعالة  2016رئيس مؤتمر تكنولوجيا المياه  من شهادة شكر وتقدير .7

 .10/2016/  23 – 21في فعاليات المؤتمر في الفترة من 

شهادة نجاح من رئاسة مجلس الوزراء عن اجتياز برنامج اإلعداد لشغل الوظائف  .8

 .2010ديسمبر  30 – 12ية من درجة مدير عام في الفترة من القياد

وحدة التدريب بكلية الهندسة وذلك للكفاءة المتميزة في القيام  من شهادة شكر وتقدير .9

 بتدريس برنامج )تنمية الموارد البشرية( للعاملين بالكلية.

السيد أ.د / رئيس الجامعة وذلك للمشاركة الفعالة في فعاليات  من شهادة شكر وتقدير.10

 .2013مارس  7 – 3لبيئي الثالث للجامعة في الفترة من وأنشطة األسبوع ا

أسرة رسالة )كلية الهندسة( وذلك للمجهود المثير في أنشطة  من شهادة شكر وتقدير.11

 األسرة المختلفة.

 مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الليبية بالقاهرة. من شهادة شكر وتقدير.12

 قافي بالسفارة اليمنية بالقاهرة.المستشار الث من شهادة شكر وتقدير.13

 المستشار الثقافي بالسفارة الماليزية بالقاهرة. من شهادة شكر وتقدير.14

السيد أ.د/ عميد كلية الهندسة وذلك للمشاركة الفعالة في  من شهادة شكر وتقدير.15

 .2011مارس  24 – 22فعاليات ملتقى التوظيف في الفترة من 

عن الموظف  2004ظ الدقهلية مايو اللواء الدكتور / محاف من شهادة شكر وتقدير.16

 المثالي بجامعة المنصورة على مستوى المحافظة.

ى ما تم تقديمه خالل فترة رئاسة السيد أ.د / رئيس الجامعة عل من شهادة شكر وتقدير.17

 سيادته للجامعة.

سيد أ.د / عميد كلية الهندسة للتعاون الفعال أثناء زيارة فريق ال من شكر وتقدير.18

 .2012المراجعين المعتمدين للكلية في مايو 

عن حضور مؤتمر ميكانيكا الموائع للمشاركة كعضو لجنة تنظيم في  شكر وتقدير .19

 .2006 ديسمبر 17 – 14المؤتمر في الفترة من 

رعاية واالهتمام األنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها وذلك لل من شهادة شكر وتقدير .20

 المقدمة للسادة العاملين األقباط بالكلية.

 رعاية واالهتمام المقدموذلك للالسادة العاملين األقباط بالكلية  من شكر وتقدير خطاب .21

 لهم.

وحدة ضمان الجودة بالكلية وذلك للمجهود في تنظيم أعمال  من شكر وتقدير خطاب .22

 الجودة داخل الكلية.



 إدارة مدرارس المنصورة التجريبية للغات. من شهادة شكر وتقدير .23

المنصورة على مستوى محافظة  خطاب أمين الجامعة عن الموظف المثالي بجامعة .24

 الدقهلية.

السيد أ.د / عميد كلية الهندسة وذلك للمشاركة الفعالة في  من شهادة شكر وتقدير .25

 تطوير وتجميل الكلية من الخارج.

وذلك للمشاركة كعضو لجنة تنظيم في المؤتمر الدولي الحادي عشر  شهادة شكر وتقدير .26

 .2007مارس  18 – 15لتكنولوجيا المياه بشرم الشيخ في الفترة من 

للمشاركة الفعالة في من مركز األورام بجامعة المنصورة وذلك  شهادة شكر وتقدير .27

 .2016/  2015استقبال الطالب المستجدين للعام الجامعي 

المؤتمر ورئيس رئيس  –من السيد أ.د / مجدي محمد أبو ريان  شهادة شكر وتقدير .28

امعة األسبق وذلك للمشاركة كعضو لجنة تنظيم في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه الج

 بشرم الشيخ وذلك لخدمة البحث العلمي ومشروعات المياه.

وذلك خدمة المن السيد أ. / أمين عام الجامعة بمناسبة انتهاء مدة  شكر وتقدير جواب  .29

 يادته أثناء فترة الخدمة.للمشاركة الفعالة واإلخالص في العمل والتعاون الدائم مع س


