
ذاتية سيرة
نجم أحمد محمد رزق محمد

:التصال بيانات
 01065954139   للتصال: 

mohammedrezck@gmail.com    اللكتروني: البريد
مصر. الشرقية، فاقوس، القديمة،   الصالحيةالمراسلة:  عنوان

:شخصية تفاصيل
1988  سبتمبر13    الميلدا: تاريخ
مصر.   الميلدا:  محل

   مصري.الجنسية: 
   أعزب.الجاتماعية:  الحالة
اللغات:               العربية, النجليزية. معرفة

               

الموقف من التجنيد:
  2011 – 6 – 1 حتي 2010 – 4 – 15اداي الخدمة بالقوات الجوية منذ   

دارجاة الخالق / قدوة حسنة  

:العلمية المؤهلت
2012مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية الحقوق، في الماجاستير دارجاة على حاصل.
2012مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية ،العام القانون في العليا الدراسات دابلوم على حاصل.
2011مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية ،الجنائية العلوم في العليا الدراسات دابلوم على حاصل.
2009مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية ،الحقوق في الليسانس دارجاة على حاصل.

العمل الحالي :
صندوق التامين الجاتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي , الهيئة القومية للتامين الجاتماعي / الجهة   
مراجاع حقوق تامينية / المسي الوظيفي  

الثالثة التخصصية / الدرجاة الوظيفية 
القتصادا والتجارة/ المجموعه النوعية 

حتي الن  2013 – 8 – 7منذ / المدة 

العلمية: البحاث
علححى الحصححول لساححتكمال مقححدم بحححث ،الجنائيللة" الدالللة مجال في وأهميتها الجريمة مسرح في البيولوجاية "الثآار

.2012مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية العام، القانون في العليا الدراساات دبلوم
الوراثآية (البصمة النووي الحمض بصمة من الستفاداة "مدي "DNAي لقسححم مقححدم بحححث ،"الجنللائي المجللال ") ف

.2012مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية الجنائي، القانون
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الجنائيححة، العلححوم فححي العليححا الدراساات دبلوم على الحصول لساتكمال مقدم بحث ،النصب" جاريمة في التدليس "طرق
.2011مصر,  الزقازيق، جامعة الحقوق، كلية

“"بحث مقححدم لقسححم القححانون العححام ، كليححة الحقححوق، جامعححة الزقححازيق، مصححر،الرقابة الدستورية اللحقة في فرنسللا 
2012.

“"2012 بحث مقدم لقسم القتصاد، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر، أزمة الدين العام في مصر. 

والنترنت: الكمبيوتر مهارات
التشغيل: ويندوز أنظمة xp , 7 , 8 ,  .لينكس

مجموعة   , وردا2013 , 2010 , 2003 أوفيس مايكروسوفت مجموعة  ,Libre Office. 

التطبيقللات الملفللات، وتحميللل رفللع الجاتمللاعي، التواصللل شللبكات اللكللتروني، البريللد البحللث، النللترنت، باسللتخدام جايللدة دارايللة علللى
السحابية.
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