
 

  

 

 

 :لبيانات الشخصيةوالً:اأ

 لبنى عبدالعزيزحبيب السيد االسم:

 

 نائب المحافظ :الحالة الوظيفية

 شرقية –الزقازيق  تاريخ ومحل الميالد:

 متزوج يه:االجتماعالحالة

 

 ثانيا املؤهالت العلمية :
  98بكالوريوس هندسة مدنى. 

  99تعيين . 

  2009مشروعات حى أول مدير . 

  2010نائب مدير اإلدارة العامة للتخطيط العمرانى من . 

  2018إلى  2016مدير اإلدارة الهندسية المركزية بالديوان العام من . 

  2019إلى مارس  2018مدير المناطق الصناعية بالمحافظة من أكتوبر . 

  2019 إلى يونيو 2019مدير إدارة البنية التحتية بالديوان العام من مارس . 

  2019نوفمبر  27إلى  2019مدير اإلدارة الهندسية المركزية بالديوان العام من يونيو . 

 ( لسنة 596نائب محافظ الشرقية بقرار رئيس الجمهورية رقم )2019 . 

 ثالثا الدورات التدريبية :
  الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللىICDL  . 

  الحصول على شهادة إجتياز إختبار اللغة اإلنجليزية كلغة تانيةTOEFL. 

 دورة تطبيق وأمثلة محلولة لتصميم المنشآت الخرسانية بإستخدام الكودات المصرية . 

  أشغال الطرق( . –التخطيط العمرانى  –دورة تدريبية لتنمية مهارات السادة مهندسى )التنظيم 

 . لمشروعات بمركز التنمية المحلية بسقارةدورة صقل مهارات مهندسى ا

 دورة تدريبية للتعرف بآليات اإلستثمار بالهيئة العامة لإلستثمار. 

  يوم 60البرنامج الخاص بالسادة نواب المحافظين الجدد باألكاديمية الوطنية للتدريب لمدة . 

  لنائب احملافظ الذاتية السرية



 : رابعا اخلربات السابقة

  داخل نطاق محافظة الشرقيةعضو اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته  

  عضو لجنة التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والئحته التنفيذية داخل نطاق محافظة

 الشرقية .

 عضو اللجنة الفنية لفحص المناطق الصناعية التابعة لمحافظة الشرقية . 

 انى )الجامعة عضووووو لجنة اإلشووووراف على إنشوووواء كوبرل شوووورويدة العلول للسوووويارات أعلى مزلق– 

 . شرويدة(

  عضووووو اللجنة المكلفة بمتابعة المشووووروعات الكبرل التى تتم بنطاق المحافظة على مسووووتول المراكز

 .والمدن

  تطوير كبارل المشاه –ممشى الكورنيش  –كارفور  –واألحياء مثل ) أعمال إنشاء نفق عرابى 

 . بالمحافظة 

 رحات فى نطاق المحافظة مثل ) مقترح رامب عضووووووو اللجنة المكلفة بدراسووووووة المشووووووروعات والمقت

 .مزلقان

  مقترح مجمع المصوووالح الحكومية ( مع التنسووويق مع المهندسوووين واإلسوووتشوووارين وكلية  –أبو عميرة

 الهندسة. 

  متابعة أعمال التنظيم باإلدارة الهندسوووووووية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للوقوف على مدل

 .تطبيق

 راج كافة التراخيص .أحكام القانون فى إستخ 

  محافظة الشرقية . –اإلشراف على تطوير وتجميل طرق ومداخل مدينة الزقازيق 

 . عضو اللجنة العليا لإلعالنات والالفتات بالمحافظة فى ضوء أسس ومعايير التنسيق الحضارل 

 . عضو اللجنة المشكلة لحصر ومراجعة موقف أصول الدولة الغير مستغلة 

  على اإلدارات الهندسية والحمالت الميكانيكية .اإلشراف والتوجيه 

 . اإلشراف والتوجيه على متابعة الخطة بالمراكز والمدن واألحياء بالمحافظة 

 . عضو اللجنة المشكلة لدراسة التدابير الالزمة لتحصيل المتأخرات المستحقة للمحافظة 

  وتقنين أوضاعهمارئيس اللجنة المشكلة لبحث شئون التصالح فى بعض مخالفات البناء. 


