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 السيرة الذاتية

 

 

     
 :معلومات الهوية

 

 محمد دومان                 :الكنية-اإلسم

 إزمير-بيرجاما                 :مكان الوالدة

   04.12.1955                :تاريخ الميالد

 متزوج وله ولدان          : الحالة اإلجتماعية

 

 

 :التعليم

 

 قسم اللغة اإلنجليزية  غازي التعليمي معهد                1977-1980

 انقرة

 

  جامعة غازي -لتربية ل غازي كلية                1988-1989

 قسم تعليم اللغات األجنبية    

 برنامج اللغة اإلنجليزية، أنقرة   

 

  (UN)األمم المتحدة                1990-1991

 (اليونسكو)منظمة التربية والعلوم والثقافة 

 هد الدولي للتخطيط التربوي واإلدارةالمع

(IIEP )فرنسا-باريس 

 

  ي جامعة غازيمعهد العلوم اإلجتماعية ف                1991-1999

 قسم اإلدارة العامة

 قسم السياسة والعلوم اإلجتماعية 

 ماجستير، أنقرة

 دمقرطة اإلدارات المحلية في فترة الدمقرطة في تركيا :موضوع الرسالة

 

    لوم اإلجتماعية في جامعة اسطنبول   طالب دكتوراه زائر في العلوم السياسية واإلدارة العامة، معهد الع                2016-2017

                                            

 مال من جامعة اسطنبول التجارية، دكتوراه في إدارة األعمستمر                -2017

 في مرحلة الرسالة جتماعيةمعهد العلوم اإل

 نموذج رجب طيب أردوغان: التحول وتطوير النموذج -القيادة العالمية  :موضوع الرسالة
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 :الخدمات

 ريفيةوزارة الزراعة والغابات والشؤون البمديرية األمانة الخاصة                 1976-1982

 المديرية العامة لشؤون الموظفين والشؤون اإلدارية،

 ية العامة لشئون تسجيل ومراقبة األعالف،المدير

 المديرية العامة للمؤسسات الزراعية الحكومية؛ 

 ، أنقرةموظف حكومة، مسؤول، نائب مدير، مدير شؤون الموظفين

 إزمير-معلم اللغة االنجليزية في ثانوية غورششمه                1982-1985

 ثانوية بيرجاما الصناعية المهنية 

 بول باكيركوي كاظم كارابكيراسطن عداديةا

 معلم اللغة االنجليزية

 وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة                1985-1990

 قسم الدراسة في الخارج والعالقات الخارجية 

 اختصاصي تعليم، مدير فرع  ،مسؤول

 وزارة التربية والتعليم                1990-1992

 يم العالي والتعليم الخارجي والعالقات الخارجية  المديرية العامة للتعل

 مدير فرع األمم المتحدة والجماعة األوروبية

 وزارة التربية والتعليم                1992-1994

 المديرية العامة للعالقات الخارجية 

 مدير فرع األمم المتحدة

  (UNESCO) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  نة التدقيق الوطنية التركية،عضو لج

 عضو لجنة الشباب والتعليم

 الكبرىمديرالعالقات الخارجية في بلدية اسطنبول                1994-1997

   

  (İGDAŞ)تجارة شركة اسطنبول لتوزيع الغاز وال               1994-1995

 عضو مجلس اإلشراف 

 ية في اسطنبول لجنة اإلعداد والتنظيم لدورة األلعاب األولمب

 عضو لجنة اإلعداد

 (İDO)مؤسسة صناعة وتجارة الحافالت البحرية في اسطنبول               1996-1997

 عضو مجلس اإلشراف

 بلدية إسطنبول الكبرى              1998-1999

 رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات و

 نائب مدير العالقات الخارجية

 (BELBİM A.Ş)وجيا المعلومات والتجارة شركة بلديات اسطنبول لصناعة تكنول

 عضو مجلس اإلدارة

  (AĞAÇ A.Ş).مؤسسة اسطنبول لألشجار والمناظر الطبيعية والتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة

 مدير العالقات الخارجية في بلدية اسطنبول الكبرى           1999-2002

 (İGDAŞ)شركة اسطنبول لتوزيع الغاز والتجارة 

 ارةعضو مجلس اإلد
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 لجنة اإلعداد والتنظيم لدورة األلعاب األولمبية في اسطنبول

 عضو المكتب التنفيذي

 (SAĞLIK A.Ş) قي عضو مجلس اإلدارةشركة اسطنبول إلدارة اإلستثمارات الصحية والصناعة والتجارة                     2001

 (ULAŞIM A.Ş)شركة اسطنبول لصناعة النقل والتجارة             2001-2002

 عضو مجلس اإلدارة

 (BELTUR A.Ş)شركة اسطنبول الكبرى إلدارة اإلستثمارات السياحية والصحية والتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة 

 (İSBAK A.Ş)شركة بلديات اسطنبول لصيانة صناعة النقل والتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة

 ري الكبرىاألمين العام المؤسس لبلدية ادابازا           2002-2003

 (BELPAŞ)شركة صناعة تسويق اإلحتياجات البلدية 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 (AGDAŞ)شركة ادابازاري لتوزيع الغاز والتجارة 

 عضو مجلس اإلدارة

 مستشار رئيس وزراء الجمهورية التركية            2003-2010

  زيع الكهرباءشركة تراكيا لتوفي عضو مجلس الرقابة                     2007

 شركة المنظمة البحرية التركية عضو مجلس اإلدارة                    2008

 نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االجتماعية والثقافية          2008-2009

 األمين العام في مجلس رئاسة الوزراء لحماية القاصرين من المطبوعات البائسة                   2009

 نائب رئيس جمعية اإلدارت المحلية         2016 -2007

 جمعية الصداقة والتضامن بين تركيا وتركمانستان           1995-2017

 عضو مجلس إدارة، مستشار رئيس مجلس اإلدارة/عضو، عضو تدقيق 

 ( İSTAÇ)شركة اسطنبول إلدارة البيئة والصناعة والتجارة           2010-2017

 دارةنائب رئيس مجلس اإل

 مستشار رئيس بلدية اسطنبول الكبرى           2010-2017

 (UCLG-MEWA) األمين العام لمنظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق األوسط وغرب آسيا         مستمر -2010

 ( WALD) طيةرئيس المكتب التنفيذي لألكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديمقرا         مستمر -2011

   

 

لوزارات مه في احضر العديد من الدورات التدريبية أثناء الخدمة على مختلف المستويات في داخل وخارج البلد، وذلك خالل مها

مع ( SDGs)نمية المستدامة ساهم في إعداد أهداف الت. WALDوأكاديمية  UCLG-MEWAوالبلديات ورئاسة الوزراء ومنظمة 

ات والمؤتمرات شارك في العديد من اإلجتماعات والندو. في ذلك الوقت( UCLG)تحدة واإلدارات المحلية رئيس منظمة المدن الم

لتي اات الهامة اإلجتماعوشارك في تنظيم بعض المؤتمرات الدولية  ، كماالوطنية والدولية كممثل للوزارة والدولة والبلدية والمؤسسات

 .عقدت في بلدنا وخارجها

 

 .تقريبًا، متزوج ولديه ولدان، ويتحدث اللغة  اإلنجليزية عاًما 45يعمل منذ  الذي، محمد دومان
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 محمد دومان :معلومات اإلتصال

 (  UCLG-MEWA)سيا األمين العام لمنظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية فرع الشرق األوسط وغرب آ                        

 (WALD)التنفيذي لألكاديمية العالمية لإلدارة المحلية والديمقراطية رئيس المكتب                          

                        

                        Yerebatan Cad. no:2   Sultanahmet 34110 İSTANBUL 

58 00 90212 51 Faks:0 212 511 10 10      Tel:  

                         0530 940 97 89  / 0533 593 72 57    GSM:  

E-mail:                       

mewa.com-m.duman@uclg 

 m.duman@wald.org.tr   

  md35@gmail.com34  
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