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 يحًذ كًبل حسُيٍ

               داسة انؼبيت نهحبسببثإلببَظى خصبئً ححهيم أ

               لطبع انًؼهىيبث

mkamal@manpower.gov.eg : ًَانبشيذ اإلنكخشو 

01005382857 :  انهبحف  

 انبيبَبث انطخصيت : -

 

  مصرى مصرى   الجنسية الجنسية 

  08910891/ / 1010/ / 1010  تاريخ الميالد تاريخ الميالد 

  ذكرذكر  النوع النوع 

  متزوجمتزوج  الحالة االجتماعية الحالة االجتماعية 

 -: انًؤهالث انؼهًيت

 .3002بكبنىسيىط ػهىو حبسب انً 

 

  -:   انؼًهيت اثخبشان

 ٍنهىصاسة .َانًىلغ االنكخشو انًسئىل ػ ً 

 انًسئىل ػٍ يخببؼت االَظًت انًًيكُت نهىصاسة . 

 بث و انًكبحب انخببؼت نهىصاسة .انًسئىل ػٍ يخببؼت انًسخخذييٍ نالَظًت ببنىصاسة و انًذيشي 

 . انًسئىل ػٍ اػذاد انبُيت انًؼهىيبحيت نالَخمبل انً انؼبصًت االداسيت ببنخؼبوٌ يغ انىصاسث انًؼُيت 

 اسيت .يًثم انىصاسة نالَخمبل انؼبصًت االد 

 . يًثم لطبع انًؼهىيبث فً يشكض اداسة انبالد 

 . يًثم لطبع انًؼهىيبث فً يُظىيت انطكبوي انحكىييت 

 ( يًثم لطبع انًؼهىيبث فً خطت انخؼضيض انًؤسسً فً يدبل حُمم / هدشة االيذي انؼبيهتIRAM. ) 

  َخخبببث انؼًبنيتنالػذاد و االضشاف الانمبئًت ػهً ا ندُت انخُظيًبث انُمببيتػضى . 

 حذ انمبئًيٍ ػهً انشبظ االنكخشوًَ يغ انذول انخبسخيت .ا 

  ٍحطبيك انًصشييٍ ببنخبسج . ػهًاحذ انمبئًي 

   ًبسجخطغيم ببنخانَظبو احذ انمبئًيٍ ػه . 

  ًَظبو انخطغيم ببنذاخم .احذ انمبئًيٍ ػه 

  ًَظبو حفخيص انؼًم ببنخؼبوٌ يغ يُظًت انؼًم انذونيت .احذ انمبئًيٍ ػه 

  ًَظبو انساليت وانصحت انًهُيت ببنخؼبوٌ يغ يُظًت انؼًم انذونيت .احذ انمبئًيٍ ػه 

  ًَظبو حفخيص ػًم انطفم ببنخؼبوٌ يغ يُظًت احذ انمبئًيٍ ػه. 

 . أحذ انمبئًيٍ ػهً إسخخشاج و إػذاد لىاػذ بيبَبث ساغبً انؼًم 
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 السدٌُظبو انشبظ االنكخشوًَ نؼمىد انؼًم بببشيك انؼًم ضًٍ ف . 

  بًُطمت انؼمبت االلخصبديت ُظبو انشبظ االنكخشوًَ نؼمىد انؼًم بضًٍ فشيك انؼًم. 

  نكىيجُظبو انشبظ االنكخشوًَ نؼمىد انؼًم بببضًٍ فشيك انؼًم . 

 3002هدُت حببدل انًؼهىيبث واثشهب فً اسىاق انؼًم انؼشبيت بًؤحًش انؼًم انؼشبً نًمشس اَخخببً ك . 

 

 -:  انًطبسكبث
 

-ً انؼذيذ يٍ انًؤحًشاث و انًطشوػبث ووسش انؼًم و يُهب :فانًطبسكت   
 

   ) 3009يطشوع حؼضيض انًببدئ و انحمىق االسبسيت فً انؼًم و انحىاس االخخًبػً ) يُظًت انؼًم انذونيت . 

  3002انًطبسكت فً االضشاف و يخببؼت االَخخبببث انؼًبنيت . 

  ً3002سىاق انؼًم انؼشبيت  ايؼهىيبث َظبو وسضت انؼًم انمىييت حىل انًطبسكت ف . 

 . حؼضيض خذيبث انخطغيم انؼبيت بًصش 

 بشَبيح اداسة انًطبسيغ انخًُىيت . 

  طشوع حؼضيض حمىق انؼًبل و انمذسة انخُفبسيت نهصُبػبث انخصذيشيت .ي 

  ًيطشوع حؼضيض انًببدئ و انحمىق االسبسيت فً انؼًم و انحىاس االخخًبػًانًطبسكت ف   . 

  ًسىاق انؼًم انؼشبيت   اوسضت انؼًم انمىييت حىل يؼهىيبث انًطبسكت ف. 

  ً3002يؤحًش انؼًم انؼشبً انًطبسكت ف . 

  ً3002مشس ندُت حببدل انًؼهىيبث واثشهب فً اسىاق انؼًم انؼشبيت بًؤحًش انؼًم انؼشبً ياَخخبب . 

  ًانًطشوع انمىيً نهخذسيب يٍ أخم انخطغيم    انًطبسكت ل. 

  سىق انؼًم انًصشي فً اولبث انخحىل .انًطبسكت فً يؤحًش 

 ُظبو يؼهىيبث انهدشة انًخكبيم   ضًٍ فشيك انؼًم ب. 

 صاسة انمىي انؼبيهت و انهدشة ضًٍ انًدًىػبث انفُيت نًؼبوًَ انًطبسكت فً ندُت انخفكيش واالبذاع و انخطىيش نى
 .  3002انىصيش

   3002انًؤحًش انخبظ بشػبيت وحطغيم روي االحخيبخبث انخبصت .       

   ً3002انهدُت انخُظيًيت نًؤحًش انؼًم انؼشب . 

   ً3002ضًٍ انًسئىنيٍ ػٍ إداسة انًشكض االػاليً نًؤحًش انؼًم انؼشب . 

  3002فً ندُت حىاصم االخيبل انًطبسكت. 

    3003انًطشوع انمىيً نهخذسيب يٍ أخم انخطغيم . 

  3000َظبو يؼهىيبث انهدشة انًخكبيم   . 

   3002انًؼشض و انًؤحًش انذونً انسبدط نخكُىنىخيب انًطشوػبث انصغيشة . 

  ً3002االَخخبببث انؼًبنيت  انًطبسكت ف  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -: (كًحبضش ) لًج بخفيزهبانخً  انخذسيبيتانذوساث 

 

 ؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت ػهً اسخخذاو َظبو االَخخبببث انؼًبنيت .حذسيب ان 

  حذسيب انؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت ػهً اسخخذاو َظبو انخطغيم ببنخبسج 

 . حذسيب انؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت ػهً اسخخذاو َظبو انخطغيم ببنذاخم 

  ًانخذسيب انًهًُاسخخذاو َظبو حذسيب انؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت ػه . 

 . حذسيب انؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت ػهً اسخخذاو َظبو انؼاللبث انخبسخيت 

  اسخخذاو َظبو سىق انؼًم .ػهً حذسيب انؼبيهيٍ بًذيشيبث انمىي انؼبيهت 

  ٍت .ػهً َظبو حفخيص انؼًم ببنخؼبوٌ يغ يُظًت انؼًم انذونيببنىصاسة ويكبحب انؼًم حذسيب انؼبيهي 

  ٍػهً َظبو انساليت وانصحت انًهُيت ببنخؼبوٌ يغ يُظًت انؼًم انذونيت .ببنىصاسة ويكبحب انؼًم حذسيب انؼبيهي 

  ٍبشَبيح االػزيت انؼبنًً ػهً َظبو حفخيص ػًم انطفم ببنخؼبوٌ يغ يُظًت ببنىصاسة ويكبحب انؼًم حذسيب انؼبيهي. 

 -انحبصم ػهيهب : انخذسيبيتانذوساث 

انخببغ نىصاسة انخخطيظ و انًخببؼت واالصالذ االداسي ببنخؼبوٌ يغ انًؼهذ ًيت انًهبساث انميبديت خُن 3020وطًُ    -

 .انًصشفً انًصشي 

انخخطيظ و انًخببؼت  نىصاسة انخببغانًىاسد انبطشيت حخطيظ  –انبشَبيح انًخمذو نهخذسيب ػهً اداسة انًىاسد انبطشيت   -

 . واالصالذ االداسي

انخخطيظ و انًخببؼت  نىصاسة انخببغ حذسيب و حًُيت انًىاسد انبطشيت –انبشَبيح انًخمذو نهخذسيب ػهً اداسة انًىاسد انبطشيت   -

 . واالصالذ االداسي

 .انخخطيظ و انًخببؼت واالصالذ االداسي نىصاسة انخببغ حمىيى اداء انؼبيهيٍ ببندهبص االداسي نهذونت  ػهً  ًنهخذسيب  انبشَبيح  -

 . 3020اسخشاحيديت انذونت نهخًُيت انًسخذايت    -

 نهمضبء و يكبفحت انفسبد انخببؼت نهشلببت االداسيت .انذوسة انخذسيبيت   -

  . كيفيت اػذاد يمخشحبث يطشوػبث َبخحتانذوسة انخذسبيت   -

 انحبسب اآلنً :

 Microsoft Windows XP; Windows 7; Windows 8 ; Windows 10 

  Microsoft Office ( Word ;  Excel ; Access ; PowerPoint ; Adobe Flash) 

  Adobe Dreamweaver 

  Adobe Photoshop 

  SQL Server 

 ASP.NET 

 MVC.NET 

 

 

 

 يهبساث أخشي :-

 انمذسة ػهً يهبساث انخىاصم . 

 انمذسة ػهً انخفبوض . 

 انمذسة ػهً انؼًم ضًٍ فشيك ػًم . 

 انمذسة ػهً انميبو ببنًهبو االداسيت و انميبديت . 

 


