
  بالبحر األحمر مديرية التضامن االجتماعي
  
  
  
  

  : أوال : البیانات األساسیة

  ياسر بخیت احمد سلیمان  رباعي االسم
  مدير مديريه التضامن االجتماعي بالبحر األحمر ندبا  الوظیفة
  مدير عام  الدرجــة

رقـــم قــرار 
  ٨٩  التعیین

  م٤/٣/٢٠١٨  تاريخ قرار التعیین
مصدر قرار 

  وزير التضامن االجتماعي  التعیین

مــــدة قرار 
  عـــام  التعیین

  م٢٤/٥/١٩٧٠  تاريخ المیالد
  سوھاج  جھــــة المیالد

الحالة 
  متزوج ويعول  أالجتماعیه

  ٠٦٥/  ٣٥٤٦٥٠٩  تلیفون العمل
فاكس 

  ٠٦٥/  ٣٥٤٦٥٠٩  لالعمـــــــــ

 Yasr65107@gmail.com  البريد االلكتروني

بجوار مستشفي   –طرق النصر  –استراحة مديرية التضامن االجتماعي   محل اإلقامـــــــة
  البحر األحمر

  بكالوريوس خدمه اجتماعیة   المؤھل الدراسي
  

  الدرجة العلمیة ::  ثانیا
  الحصول علیه تــــاريخ  جھـــة الحصول علیه  المؤھــــل

    أســــــوان  بكالوريوس خدمه اجتماعیة
  الخبرات العلمیة ::  ثالثا
  التدريبیة الدورةعنوان   الجھة المنظمة  م
للتـــدريب بمركـــز التـــدريب  العامـــةاالدارة   ١

  بالجیزه
ـــــدات  ـــــدريبي لرؤســـــاء الوح ـــــاء الت اللق

  االجتماعیة
یـة للعـاملین فـي مجـال اسـر الدورة التدريب  مديرية الشئون االجتماعیة بسوھاج  ٢

  المقاتلین
ر فـــع مھـــارات وقـــدرات المـــديرين بمراكـــز   مركز البحوث االجتماعیة النائیة  ٣

  الخدمات االجتماعیة
علـي النتـائج   تطوير مفھوم اإلدارة المرتكزةبروتوكول تعـاون موقـع بـین وزارة التضـامن   ٤



االجتمـــاعي ومنظمـــة االمـــم المتحـــدة 
  للطفوله ( الیونسیف )

  والعملیات اإلدارية المرتبطة بالوزارة

  تنمیة المھارات االشرافیه العلیا  مديرية التنظیم واإلدارة  ٥

  الجھاز المركزي للتنظیم واإلدارة  ٦
ــة اإلعــداد لشــغل الوظــائف  ــدورة التدريبی ال
القیادية                        مـن درجـه مـدير 

  عام
  

  ة :الوظائف السابق:  ثالثا

  تاريخ  الجھــــــــة  الوظیفــــــة  م
  شغل الوظیفة

  تاريخ
  ترك الوظیفة

ــــــدة   ١ ــــــیس وح رئ
  اجتماعیة

مديرية التضامن االجتماعي 
  م٢٠١٢  م٢٠٠٤  بسوھاج

رئیس قسم شئون   ٢
  المرأة

مديرية التضامن االجتماعي 
  م٢٠١٣  م٢٠١٢  بسوھاج

ــــــیس قســــــم   ٣ رئ
  الضمان

مديرية التضامن االجتماعي 
  م٢٠١٤  م٢٠١٤  بسوھاج

مديرية التضامن االجتماعي   مدير إدارة ساقلته  ٤
  بسوھاج

  م٩/٢٠١٧  م٢٠١٥

مديرية التضامن االجتماعي   وكیل مديرية  ٥
  األحمربالبحر 

  م٣/٣/٢٠١٩  م١٠/٢٠١٧

  
  
  

  ياسر بخیت احمد سلیمان  رباعي االسم
  مدير مديريه التضامن االجتماعي بالبحر األحمر ندبا  الوظیفة
  مدير عام  الدرجــة

  ٨٩  رقـــم قــرار التعیین
  م٤/٣/٢٠١٨  تاريخ قرار التعیین
  وزير التضامن االجتماعي  مصدر قرار التعیین

  عـــام  مــــدة قرار التعیین
  م٢٤/٥/١٩٧٠  تاريخ المیالد

  سوھاج  جھــــة المیالد
  متزوج ويعول  الحالة أالجتماعیه

 


