
  

                    

                                             

 

 

 

 

 ماجد جيمي فؤاد غبريال/  دكتور

الهدف لإللتحاق 

 بالعمل المدني

حااااق ب ااار  بااارا   اإللت بااا  ال  هاااا ه  ه  تاااي ه اااتأيب في مااال المبا اااب  ال صاااي الع   الت ص
يا   التي ياا ي العمة خالل ي صاري  اكتسبتها  ساةح  الم مايا داإلدار  باالووا  الم ااا   التب فاي م

ماااوارد الب اااري  د صااال ال هااااد   يااا  دما يااا   بدرا اااتي ادكاديم ااااا   اإلدار  المدن  فاااي م
  . دالتبمي  الب ري دالتحةيل الوظي ي 

 البيانا  ال  صي 

 ماجد جيمي فؤاد غبريال ا : اإل

 . م 1964/  12/  04 اريخ الميلد : 

 .  ب  58السن : 

 . ديعول ثلث  هبباء الحال  ا جتماعي  : متزدج

 وقيتا  ال دم  
بالووا  المسةح  

 المصري 

  اريخ اإللتحاق بالكةي  الحربي  .  - 1982

 .لةعمل بالووا  المسةح  المصري  من الكةي  الحربي   اريخ الت رج   - 1986

 .هاء ال دم  بالووا  المسةح  المصري  تإن  - 2014

  ب  ( . 32مد  الدرا   دال دم  بالووا  المسةح  المصري  ) * 

 ال بر  
في ماال التبميا 
داإلدار  بالووا  
 المسةح  المصري 

ياا   ذاارافي  دالتب ي  سااتويا  اإل يااب الم ماايا داإلدار  لام مااال التب ظااائا رئا اا  هع يااو د  *  ول
  . إلدار  لةووا  المسةح لتبميا دابهيئ  ا ن  صصيرئيسين  ينفرع لوظي   رئا  دصوآل 

ااااا  مااال بم ماااد  الع مااايا داإلدار    *  ماااوارد الب اااري  دالتب عاااام ال مااان  باااارن    1988إعت
  ب  متصة  ( . 26) لمد   2014 عام إلي

 كةي  الواد  دادركا  لموضوعا  اإلدار  دالتبميا داإلدار  أكاديمي  ناصر العةيا د* محاضر ب

 . 2008(  CDELT)  الةغ  اإلناةيزي  المتودم * ياصل عةي ددر  

 العسكري التأهيل
 . العسكري بكالوريوس العةوم  -  الواهر  - الكةي  الحربي  - 1986 : 1982* 

 بالووا  المسةح  .* فرق دددرا  التبميا داإلدار  لكاف  المستويا  اإلذرافي  دالتب ي ي  

 المدنيالتأهيل 

 الحالي دالوظائا 

 .م  1990عام  جامع  عين ذمس ذعب  إدار  ادعمال -بكالوريوس  اار  * 

 .م  2002عام جامع  يةوا   -دبةوم اإلدار  العام  * 

 .م  2009يةوا  عام جامع   –إدار  ادعمال  ماجستير فيدرج  ال* 

جاا  فااي  * در لاادكتورا   مااال ) ا فااي إدار  ادع ساا    مااوارد الب ااري  ال ة صاال إدار  ال    
 .م  2016( عام  دالتحةيل التبميمي

ذاهر  مان  باارن  ساكري  إعت * مدرس لمواد فن اإلدار  دالتبميا داإلدار  بالكةيا  دالمعاهد الع
 .  ديتي اد  2014يوليو 

ماااااواد اإلدار   مااااادرس ل ماااااوارد الب اااااري  *  مااااا  دال عاااااالي العا ساااااتوبل ال هاااااد الم  بمع
 ديتي اد  .  2017لةدرا ا  التكبولوجي  المت صص  إعتبارن من ذهر فبراير 

ةااوم اإلدار  ل اابا   سااكري  لع ياا  الع مااوارد الب ااري  بالكة ماا  دال مااواد اإلدار  العا ماادرس ل  *
 ديتي اد  . 2020إعتبارن من ذهر فبراير دالمعاهد العسكري  الووا  المسةح  

 . السودا  –ليبيا  –الو يا  المتحد  ادمريكي  *   المأموريا  ال ارجي 

 ادد م  دالميداليا 
سااب  *  واادد  الح ةا  دال ماا  الأوي يا  ال د سااكري  –ميدال جاال الع لااي ناو  الوا واا  ادد  مان الأب

 . 2011يباير  25ميدالي   -

 . الوراء  , الكمبيو ر بس الأادل  ,  كر  الودم , السباي  ,*  ال  صي  الهوايا 

 


