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 التأهيل العملى ثانياً :    
 -عليها :المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول  -1

 اسم المؤهل الدراسي م
تاريخ الحصول علي 

 المؤهل
اسم الجهة الحاصل منها علي 

 المؤهل
 مالحظات

  2009مايو  ق فناد  بكالوريوس سياحة و  1
كلية السياحة و الفنادق  جامعة قناة  

 السويس  

تقدير عام ممتاز مع مرتبه  
معين ضمن مشروع   –الشرف 
الجامعات   خريجي ئل اتعين او

 المصريه 

 )داخل الجمهورية(  -الدورات التدريبية الحاصل عليها :  -2
 مكان انعقاد الدورة التدريبية  إلي       من اسم الدورة التدريبية                   م

 9/9/2012 (  2دورة تنمية صقل مهارات أخصائي التدريب رقم ) 1
13/9/

2012 
 بسقارة مركز تدريب التنمية المحلية 

 4/11/2012 (  23يزية رقم)نـجلدوره تنميه رفع مستوى اللغة اإل 2
14/11/

2012 
 مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة 

 2/12/2012 دورة تنمية مهارات و خبرات العاملين المعينين حديثاً  3
16/2/

2012 
 رية التنظيم و االدارة بالدقهلية ي بمد

 16/3/2014 دورة تنمية المهارات السلوكية و االدارية للعاملين باإلدارة المحلية     4
20/3/

2014 
 مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة  

 11/5/2014 دورة تنمية مهارات و خبرات مديري مكتب خدمة المواطنين   5
15/5/

2014 
 مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة 

 العالمية منحه منظمة اليونسكو  - - icdlدوره الشهادة الدولية لقياده الحاسب االلى  6

 المنصورة جامعه  التربيةكليه  - - toifleيزية نــجلدوره متقدمة في اللغة اإل 7

8 
المحلية لدعم و اصالح   باإلدارةدوره تأهيل العاملين للقيادات 

بالتعاون مع وزاره التخطيط و االصالح االداري   المحلية اإلدارة
 و االتحاد االوربي  

7/3/2018 - 

مديرية التنظيم و االدارة بالدقهلية  
مشرفه و ذلك بالتنسيق بين وزراه  
التخطيط و االصالح االداري و  

بمقر االستاد الرياضي   األوربي االتحاد 
 المنصورة 

9 
ابها ومساعديها  تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونو

 مجالس المدن واالحياء فى مجال الشئون القانونية     وسكرتيري
8/9/2019 

12/9/
2019 

 مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة 

1
0 

  وسكرتيري تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابها 
مجالس المدن واالحياء  والوحدات القروية فى مجال الشئون  

 المالية    
6/10/2019 

10/10/
2019 

 مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة 

 

 -خطابات الشكر و شهادات التقدير : -3

 رقم القرار وتاريخه محافظ  -نوع القرار وزاري  اسم الوظيفة  م

1.  
    نهاية العامشخصية مصرية وعربية حصاد 500تكريم 

2019 
 المجلس العربى األفريقى الدولى  

عن جهده الدءوب والمتواصل فى  
 العمل التطوعى

 محافظة الدقهلية  شكر وتقدير   .2
لتدريب العاملين باإلدارة المحلية  
بمحافظة الدقهلية بدورة األتحاد  

 األوروبى 

 المبذولة فى النهوض بالمركز   لجهودة مجلس إدارة مركز الشباب المطرية  شهادة تقدير م   .3

 شكر وتقدير   .4
اإلدارة المركزية للمشروعات وتدريب  

 الشباب 

لما بذله من جهود تنظيمية ومساعدة  
المدرب أثناء تنفيذ البرنامج التدريبى )  

 استنر .. وانطلق ( 

 2020درع التميز   .5
) نقابة المعلمين   اللحنة النقلبية

 بالمطرية 
تقديراً لما يقدمه من خدمات للعملية  

 التعليمية

 

  



 :  مسير الخدمة -القسم الثانى :

 -الوظائف السابقة: 

 إلي  من اسم الوظيفة  م
نوع القرار 

  -وزاري 
 محافظ

 رقم القرار وتاريخه

 2012لسنة  97 رئيس المركز  15/3/2012 م20/2/2012 مسئول حجز اداري بإدارة الحجز االداري بالمركز  1

 رئيس المركز  12/7/2012 15/3/2012 مسئول شئون العاملين .  2
لسنة   495بالقرار رقم 

2012 

 رئيس المركز  13/1/2013 12/7/2012 .  برئاسة المركز  مدير المكتب الفني 3
لسنة   584بالقرار رقم 

2012 

4 
اإلداري برئاسة  مفتش بإدارة التفتيش المالي و 

 المركز
 رئيس المركز  28/5/2013 13/1/2013

باألمر االداري رقم  
 2013لسنة 25

 رئيس المركز  م23/3/2015 28/5/2013 مدير ادارة خدمة المواطنين برئاسة المركز .  5
لسنة   332بالقرار رقم 

2013 

 المركز رئيس  16/9/2015 24/3/2015 مدير مكتب رئيس مركز ومدينة المطرية  6
لسنة   170بالقرار رقم 

2015 

 رئيس المركز  27/10/2015 16/9/2015 قائم بعمل مساعد رئيس مركز ومدينه المطرية  7
  69باألمر االداري رقم 

 2015لسنة 

 المحافظة  25/2/2018 27/10/2015 مساعد رئيس مركز و مدينة المطرية  8
  644قرار المحافظة رقم 

 2015لسنه 

 المحافظة  9/8/2018 25/2/2018 مركز و مدينة المطرية مساعد رئيس  9
  127قرار المحافظة رقم 

 2018لسنه 

10 
مدرب مساعد محلي لتدريب العاملين باإلدارة  

 المحلية بالتعاون مع االتحاد االوربي
6/3/2018 

سكرتير عام  
 مساعد محافظة 

خطاب مكتب  
السكرتير العام  

 المساعد
 

 محافظة  21/12/2019 9/8/2018 مدينة المطرية سكرتير مركز و  11
  526قرار المحافظة رقم 

 2018لسنه 

 -:الموقف القانوني  

 .  التحقيقات  الجزاءات /  -1

 سبب الجزاء تاريخه القرار  نوع الجزاء م

 ـــدال يوجـ ـــدال يوجـ ـــدال يوجـ ال يوجد  1

 .  التأديبية  للمحكمة االحالة -2

 تاريخه االحالة  الدعوي موضوع  رقم القضية  م

 ـــدال يوجـ ـــدال يوجـ ـــدال يوجـ 

 سنوات :     ثالث  تقارير كافية األداء عن آخر  -3

 ) ممتاز( 2019) ممتاز(  2018) ممتاز(  2017

 

 

 

 

 

 

 


