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:بیانات الشخصیة 

محمد خیري محمد شحاتة عبادةاالسم 

بتقدیر جید جدا١٩٧١جامعة القاھرة دور یونیو .بكالوریوس علوم زراعیة المؤھل

١٩٧١یونیو تاریخ الحصول علیة   

م١/٧/١٩٦٩بأقدمیة اعتباریة من ١٢/٧/١٩٧٣تاریخ التعیین 

٨٢٠وزیرالزراعة رقم مدیر مدیریة الزراعة بالبحیرة ندبا بقرار معاليوظیفة حالیة 

٦/٦/٢٠٠٧م بتاریخ ٢٠٠٧لسنة 

لشئون انتاج التقاوي بالمحافظات بالقرار الوزاريمدیر عام االدارة العامةالدرجة المالیة

٤/٧/٢٠٠٦في ٧١٩رقم 

م٦/٦/٢٠٠٧تاریخ الحصول علیھا     

م٠١/٧/١٩٤٨تاریخ المیالد

محافظة البحیرة –كوم حمادة محل المیالد                

ادة شارع الدلتا القدیمكوم حممحل االقامة               

ممتاز تقاریر الكفایة عن السنوات السابقة

الوظائف التي شغلھا

مھندس بقسم تقاوي ایتاي البارود

 ١٩٨٢الي ١٩٧٩رئیس قسم التقاوي بالدلنجات من

 ١٩٨٧الي ١٩٨٢رئیس قسم التقاوي بكوم حمادة من

 ١٩٩١الي١٩٨٨مراقبة التعاونیات بجنوب التحریر من

 ١٩٩٦رئیس قسم التقاوي باالدارة الزراعیة بوادي النطرون سنة

 م١٣/٩/٢٠٠٣مدیر عام انتاج التقاوي بالبحیرة اعتبارا من

 ٢٢/١٢/٢٠٠٥ندب مدیر عام االدارة العامة النتاج التقاوي بتاریخ



٧١٩مدیر عام االدارة العامة لشئون انتاج التقاوي بالمحافظات بالقرار الوزاري رقم

م٤/٧/٢٠٠٦بتاریخ

 ندبا(٢٠٠٧لسنة ٤٨٧رئیس االدارة المركزیة النتاج التقاوي بالقرار الوزاري رقم(

 لسنة ٨٢٠بالقرار رقم ) ندبا(٦/٦/٢٠٠٧مدیر مدیریة الزراعة بالبحیرة بتاریخ

 عضو سابق بالمجالس المحلیة السیاسیة

 سابق بالمؤسسة الثقافیة العمالیة مدرب

بالقاھرة ١٩٩٤تمر الدولي للسكان عام حضور المؤ

 بالقاھرة ٢٠٠٢حضور المؤتمر الدولي لعمالة الشباب عام

 ٢٠٠٦حضور المؤتمر العام بالحزب الوطني عام

 عضو مؤسس باالتحاد العربي للصناعات الصغیرة

عضو مجلس ادارة اتحاد جمعیات التنمیة االقتصادیة بمصر

محافظة البحیرة رئیس جمعیة البر بكوم حمادة ب

 رئیس جمعیة تیسیر الحج والعمرة بمحافظة البحیرة

 امین صندوق االتحاد االقلیمي للجمعیات االھلیة بمحافظة البحیرة

االمین المساعد ومسئول التنظیم بالحزب الوطني بكوم حمادة

:الدورات التدریبیة 
 ١٩٩٥دورة االدارة العامة من مركز المساندة الدولي

التخطیط االستراتیجي من مركز دورة فيNGO٢٠٠٣

 دورة في التنمیة االقتصادیة ورفع الكفایة االنتاجیة والتفاوض

 دورة االعداد لشغل الوظائف القیادیة بدرجة مدیر عام بالجھاز المركزي للتنظیم واالدارة في

١/٢/٢٠٠٧الي ١٤/١الفترة من 

:مجاالت اخري 
 المھني واالسر المنتجة بجمھوریة مصر العربیة رئیس الجمعیة العامة للتدریب

 عضو االتحاد العام للجمعیات بجمھوریة مصر العربیة ورئیس لجنة العالقات العامة واالتصال

مدرب متخصص في االدارة العامة


