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 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 اإلجراءات وفريق إعداد دليل السياسات 

 الـوظيفــة األســــم م

 محافظ الشرقية ممدوح غراب /األستاذ الدكتور 1

 السكرتير العام للمحافظة الجنديكمال اللواء الدكتور / حسين  2

 السكرتير العام المساعد للمحافظة الصافيحفني المهندس / محمد  3

 المعطي اللواء/ السعيد عبد 4
 الخبير الوطني للتنمية المحلية 

 المحافظ للمشروعات ومستشار

 يأ.د/ ناهد محمد مصطفى عل 5
 بجامعة قناة السويس أستاذ بكلية الطب

 رئيس لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية لمحافظة الشرقية

 مدير عام شئون مكتب المحافظ  أ / مراد رأفت عبد الرحيم  6

 مدير السكرتارية الخاصة بمكتب السيد المحافظ  أ/ اسماعيل محمد محمد  7

 البوابة اإللكترونية –مطور نظم  دينا أحمد محمد عبد هللاأ/  8

 البوابة اإللكترونية –مصمم جرافيك  نجالء أحمد سليمأ/  9

 مدير البوابة اإللكترونية وليد عبد الحميد السيدأ /  10

 اآللي للمحافظمدير مكتب الحاسب  أحمد عمرو عاصمأ/  11

 باحث موارد بشرية أ / عمر محفوظ عبد القادر  12

 باحث قانوني بمكتب السيد المحافظ أ/ محمود محمد عبد الغني غالب 13

 مهندس بإدارة التخطيط العمراني م/ إسالم رمضان السيد  14

 باحث بمكتب متابعة السيد المحافظ أ/ والء حسين محمد 15

 باحث بمكتب متابعة السيد المحافظ ربيعأ/ رانيا محمد  16

 مدير عام اإلدارة المركزية للموراد البشرية أ / نبيل سعيد السيد األباريقي 17

 والتقييم المتابعة اإلدارة العامةمدير  أ/ عادل كامل عبد العزيز 18

 مدير مكتب اإلستثمار م/ أميرة محمد إبراهيم 19

 مدير مكتبة مصر العامة أحمد ترانية محمد عزأ /  20

 القانونية للشئون اإلدارة العامةمدير  أ/ هاني محمد السيد السيد 21

 مدير مكتب المتابعة الميدانية عبده محمد أحمد علي سالمأ /  22

 عاصيأ / وائل  23
مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 ومتناهية الصغر

 حماية أمالك الدولةل العامة اإلدارةمدير  أ/ محمود عجاج 24

 مدير مشروع المخابز اآللية عميد / عالء شعراوي 25
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 الـوظيفــة األســــم م

 مدير اإلدارة العامة للمواقف لواء / ماهر عمر  26

 مدير إدارة صندوق الخدمات أ / مها أحمد فخري أبو الخير 27

 مدير إدارة نظم معلومات البنية التحتية نهى محمود عبده عزازيم /  28

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم أ / فتحي عبد المنعم عبد السالم  29

 مكتب األمومة والطفولة –مدير إدارة السياحة  أ/ سرية محمد إبراهيم 30

 خدمة المواطنين العامة لدارة اإلمدير  أ/ إبراهيم منصور إبراهيم   31

 والكوارث  لألزمات اإلدارة العامةمدير  عبد الحميد فتحيأ/  32

 القائم بأعمال مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي أ/ أحمد شريف يوسف 33

  اإلدارة العامة للمراجعة الداخليةمدير  أ/ أحمد محمد عبد المعبود 34

 مدير مركز تدريب علوم الحاسب أ/ أحمد يسن على مصطفى 35

 مدير مركز التنمية الثقافية أ/ مديحة سيف يوسف علي 36

 مدير إدارة التعاقدات  أ / إيزيس صبري توفيق 37

 مدير مركز التدريب اإلداري د / رضا محمد السيد 38

 مدرب بمركز التدريب اإلداري د / محمود محمد على السيد 39

 مدير إدارة النظافة والتجميل خالد عبد المجيد محمودأ /  40

 وتنمية القريةمدير إدارة بناء  أ / ماجد عبد الحميد خليل 41

 مدير إدارة شئون البيئة أ/ ماهر عبد العزيز الشناف 42

 مدير صندوق اإلسكان م / عبير عبد القادر محمد 43

 المشرف على المراكز التكنولوجية رشا محمد محمد شوقيأ /  44

 عضو لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية لمحافظة الشرقية أ / محمد النساج 45

 عضو لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية لمحافظة الشرقية أحمد أ / شيماء 46

 مشروعك برنامجمدير  أ / العربي الشبراوي حسن 47

 المخزون السلعيمراقبة  مدير إدارة تيسير حيد علوي أ /  48

 رئيس وحدة تكافؤ الفرص أ / غادة زاهر صالح زاهر 49

 السمكيمدير وحدة اإلستزراع  أ / هبة عبد التواب 50

  الطبيةلعيادة مدير ا رشا نتعي عبد المنعم /د 51

 

  



   

  3   
 

 دليل السياسات واإلجراءات

 "2019"إصدار 
 محافظة الشرقية

 "عقوٌل مستنيرة وإيٍد ماهرة"

 
 لإلتصال بالمحافظة:

 

 مدينة الزقازيق –شارع عبد العزيز علي  -ديوان عام المحافظة  العنوان البريدي:

 44516 :الرقم البريدي  

 www.sharkia.gov.eg الموقع اإللكتروني:

 sharkiaportal@sharkia.gov.eg البريد اإللكتروني:

 055 - 2302401 التليفون:

 055 - 2303204 الفاكس:

 


