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 - الشخصية:البيانات 

 أيمن محمد عبد العال شريف.  االســـم:

 . 1966/ 2/8 تاريخ الميالد:

  القاهرة. محافظة  الميالد:محل 

   الديانة: مسلم

 مصري. الجنسية:

 . 4المجاورة  – المنطقة الخامسة  –  74القطعة  –مدينة الشروق  :اإلقامةمحل 

 . ويعولمتزوج   االجتماعية:الحالة 

 الدقهلية. سكرتير عام محافظة  الحالية:الوظيفة 

 .    01000049492: محمول     رقم الهاتف:

  ayman.elsheriff@gmail.com االلكتروني:البريد 

 

 المؤهالت الدراسية:

 تاريخ الحصول عليه  العلمية الجهة  المؤهل الدراسي

 1988 الكلية الحربية  بكالوريوس العلوم العسكرية

 1993 جامعة عين شمس بكالوريوس التجارة وإدارة األعمال

 2009 جامعة حلوان دبلومة إدارة الموارد البشرية

 

 

 



 -والمهارات: اللغات  

 مالحظات  إلجادة ادرجة  اللغة والمهارات 

 اللغة األم  ممتازة  العربية 

 استيعاب  -كتابة  -تحدث ممتازة  اإلنجليزية

 Microsoft Office ممتازة  آللي الحاسب ا

 

 - الدورات التدريبية :

 سنة الحصول عليها  جهة الحصول عليها  الدورة 

 2/12/1993 حتى 13/11/1993من  مدرسة المخابرات الحربية  دورة األمن الحربي المتقدمة 

 14/7/2011 مدينة األعمال الدولية  استراتيجيات النجاحدورة تدريبية في 

 2011أغسطس  جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية برنامج تطوير اإلدارة الذاتية 

 3/1/2012حتي 1/1/2012 مركز التنمية المحلية بسقارة تنمية مهارات مديري إدارات أمالك الدولة 

الوظائف القيادية  برنامج اإلعداد لشغل 
 من درجة مدير عام

 25/9/2014 حتى 21/8/2014 مركز إعداد القادة الحكومي 

تنمية المهارات القانونية واإلدارية  
 وأثرهما في مكافحة الفساد 

 19/3/2015 حتى 17/3/2015 

 8/2/2018 حتى 8/12/2017 أكاديمية ناصر العسكرية العليا دورة تأهيل قيادات المحليات

تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن  
 واألحياء في مجال إدارة األزمات 

 18/10/2018 حتى 14/102018 مركز التنمية المحلية بسقارة

 4/5/2019 حتى 30/4/2019 المركز الدولي للتدريب  أعداد القيادات التنفيذية واإلدارية 

 1/1/220 حتى 18/12/2019 أكاديمية ناصر العسكرية العليا الدراسات االستراتيجية واألمن القومي 

برنامج تدريب عن المهارات القيادية  
 لسكرتيري العموم بالمحافظات

 30/6/2021 حتى 28/3/2021 األكاديمية الوطنية للتدريب 

 

 

 



 - : الشخصيةالمهارات  

  العمل تحت ضغط.  -

 والحوار. التفاؤل  -

 االتصال والتواصل.  -

 األزمات. إدارة  -

 المرونة في العمل.  -

 القيادة. -

 إدارة الوقت.  -

 إنجاز المهام.  -

 

 

 -السابقة:  الوظائف 

 الفترة المكان  الوظيفي  المسمى م

 25/1/2015 حتى 22/11/2014من  األقصر  مدير إدارة المتابعة الميدانية  1

 3/2015/ 11 حتى    26/1/2015من  إسنا نائب رئيس مجلس مدينة  2

 3/2017/ 12 حتى    12/3/2015من  القرنة  مجلس مدينة رئيس  3

 9/2017/ 19 حتى    17/7/2017من  األقصر  المركزية للعالقات العامة واإلعالم رئيس اإلدارة  4

 3/2021/ 24 حتى    20/9/2017من  األقصر  رئيس مجلس مدينة  5

 9/2022/ 28 حتى    25/3/2021من  اء سينمحافظة جنوب  سكرتير عام  6

 12/12/2022 حتى 29/9/2022من  محافظة الغربية  سكرتير عام مساعد   7

 


