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بليغ حمدي محمد عثمان
مدرس مساعد

�ف جامعة االزهر‐كلية الزراعه باسيوط‐ قسم االقتصاد الزرا

أسيوط, مصرالموقع:
ماجستير, اقتصاد زراعالتعليم:
18 سنوات, 9 أشهرالخبرة:

اتصل

بليغ حمدي محمد عثماناالسم:

20.1126884205+رقم الهاتف الجوال:

أسيوط, مصرالدولة:

:ترونالبريد اإللbalegh2020@yahoo.com

:ترونالموقع اإللhttps://sites.google.com/site/economicbalegh/home

CV15669960 :الرقم المرجع آخر فاعلية: 09-06-2017

الوظيفة المرغوبة

اللقب الوظيف للوظيفة المرغوبة: مدرس مساعد بقسم االقتصاد

المستوى المهن: متوسط الخبرة

منطقة الوظيفة المرغوبة: دب, اإلمارات; الويت; السعودية

الهدف المهن: بعثه علميه

نوع التوظيف: دوام كامل; تدريب; عقود; دوام جزئ

فترة اإلشعار: فوراً

USD 2,500 :آخر راتب شهري

المعلومات الشخصية

تاريخ الميالد: 4 اغسطس 1980 (العمر: 36)

الجنس: ذكر

mailto:balegh2020@yahoo.com
https://sites.google.com/site/economicbalegh/home
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الجنسية: مصر

بلد اإلقامة: أسيوط, مصر

حالة التأشيرة: مواطن

االسم (باللغة العربية): بليغ حمدي محمد عثمان

الحالة اإلجتماعية: متزوج

عدد المعالين: 5

رخصة السياقة صادرة من: مصر

الخبرة (18 سنوات, 9 أشهر)

Present - 2012 ابريل

مدرس مساعد
جامعة االزهر‐كلية الزراعه باسيوط‐ قسم االقتصاد الزراع ف

الموقع: أسيوط, مصر
قطاع الشركة: المصرفية/اإلقتصاد

الدور الوظيف: التدريس والشؤون األكاديمية

مدرس مساعد بقسم االقتصاد الزراع اقوم بتدريس الجزء العمل ف المواد التالية
لوال االقتصاد الجزئ

المحاسبة الزراعية
تحليل اسعار

السياسات الزراعية.
.اقتصاديات اإلنتاج الزراع

.التسويق الزراع
اقتصاديات الموارد الزراعية.

إدارة االعمال المزرعية
إقتصاديات التصنيع الغذائ

يناير 2004 ‐ مايو 2007

طحان
ف الشركة العربيه للمطاحن والصناعات الغذائيه

الموقع: اإلسندرية, مصر , اسندريه ببرج العرب
قطاع الشركة: التصنيع واإلنتاج
الدور الوظيف: مراقبة الجودة

اقوم بالعمل طحان مسئول عن طحن القمح عل سلندرات وتحويلها لدقيق لتعبئته اما ف صوامع او جواالت معده لذالك

سنوات خبرة إضافية غير مذكورة أعاله: 10 سنوات, 2 أشهر
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التعليم

ماجستير , اقتصاد زراع
جامعة االزهر‐كلية الزراعه‐ قسم االقتصاد الزراع ف

الموقع: أسيوط, مصر
تاريخ اإلنهاء : يناير 2017

المعدل: 85 من 100

تم التسجيل لدرجة الماجستير ف االقتصاد الزراع بجامعة اسيوط كلية الزراعه بقسم االقتصاد الزراع ف دورة مارس 2013 وتم الحصول عل درجة
الماجستير 26 يناير 2017 بقرار من مجلس جامعة اسيوط وكان عنوان الرساله العلمية "تداعيات االزمات العالمية عل اهم السلع الغذائية ف مصر"

بالوريوس , بالوريوس زراعه
ف كليه الزراعه

الموقع: أسيوط, مصر
مايو 2003

المعدل: 79 من 100

شعبة االقتصاد الزراع وه شعبت الوريوس زراعه بتقدير امتياز واالول علب حاصل عل

التخصصات

برمجة

أسئلة: 0
أجوبة: 1

بوربوينت

أسئلة: 0
أجوبة: 0

اقتصاد زراع

أسئلة: 0
أجوبة: 0

أدوب فوتوشوب

أسئلة: 0
أجوبة: 0

أبحاث السوق

أسئلة: 0
أجوبة: 0

http://people.bayt.com/balegh2020/?lang=ar&tab_name=answers&tag_id_filter=2784
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المهارات

الرسم
()

العروض التقدمية
()

الفوتوشوب
()

كتابة االبحاث
()

تصميم مواقع
()

الرسم
()

اللغات

االنجليزية
المستوى: (متوسط) | الخبرة: ستة أشهر أو أقل

المعرفون

محمد حمدي محمد
المسم الوظيف: نجار مسلح

اسم الشركة: مقاوالت حره
+2.2260557 (Ext. 088) :رقم الهاتف

balegh2008@yahoo.com :ترونالبريد اإلل

العضويات

نادي اعضاء هيئه التدريس
العضوية/الدور: عضو

عضو منذ: ابريل 2012

التدريب و الشهادات

شهاده اجتياز مستويات انجليزي (شهادة)
صدرت ف: مايو 2012 صالحة لغاية: اغسطس 2012

تعلم اإلنجليزية: مهارات المحادثة للمبتدئين (شهادة)
صالحة لغاية: يونيو 2026

mailto:balegh2008@yahoo.com
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English Conversational Skills for Beginners (شهادة)
صالحة لغاية: ديسمبر 2025


