
 - 27203101301058االسم الرباعي:  إبراهيم عبدهللا عبدالفتاح احمد         الرقم القومي: 

 منشاةعبدالرحمن / مركزدكرنس / دقهلية                    1972/ 10/3تاريخ ومحل الميالد:   -     

 مسلم الجنسية: مصري محل اإلقامة الحالي: منشاةعبدالرحمن بجوارموقف منشاةعبدالرحمن الديانة:   -     

 محل اإلقامة السابق)إن وجد(:  منشاةعبدالرحمن بجوارموقف منشاةعبدالرحمن  -     

 01020922174محمول:         34715110منزل:               6580678رقم تليفون العمل : -

 12/8/2020تاريخ شغلها: 

 2020لسنة  431نوع ورقم القرار : قرارالمحافظ رقم  -

 الوظيفة المنتدب عليها : نائب رئيس مركزومدينة تمي االمديد تاريخ الندب :   -

          12   /8      /2020    

 2020لسنة  431نوع ورقم القرار : قرارمحافظ الدقهلية رقم  -

 جهةالعمل الحالية: رئاسة مركزومدينة تمي االمديد   -

     15/9/2012تاريخ التعيين ألول مرة:  -

 5/6/1999تاريخ التعيين االفتراضي  :  -

 الوظيفة قبل القيادات مديرالشئون القانونية بدكرنس  -

 المصرف المالي ) إن وجد (:          3/2033/ 10تاريخ انتهاء الخدمة :  -

 االمديد  رئاسة مركزومدينة تمي                

 /نائب رئيس الحى  الثانية قانونن بالقيادات :  الدرجةعندالتعيي -

 

 - المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها: -1التأهيل العلمي: 

 اسم الجهة الحاصل منهاعلى المؤهل  تاريخ الحصول على المؤهل اسم المؤهل الدراسي  م

 جامعةالمنصورة  1995دورمايو  ليسانس حقوق  1

 جامعةالمنصورة  2002أكتوبر  ماجستيرفي القانون  2

 جامعة الزقازيق  2017 دكتوراه في االقتصادالسياسي  3

 

 

 

 

 



 -الدورات التدريبية الحاصل عليها: -

 مكان انعقاد الدورةالتدريبية  بتاريخ  اسم الدورةالتدريبية  م

 التنظيم واإلدارة  11/2015/ 8 أخصائي شئون قانونية  1

 ات مركزالمعلوم 12/2016/ 31 دورةفى علوم الحاسب اآللي  2

 التنظيم واإلدارة  31/3/2019 دورةإعداد قادة  3

 

 القسم الثاني: سيرالخدمة:    الوظائف السابقة           

 رقم القراروتاريخه                 نوع القرار                 الى                من     اسم الوظيفة  م

 2013لسنة 6 92         محافظ                 2015//7/10  3/10/2013 باحث قانون 1

 2016لسنة  45 رئيس المركز                    12/12/2016    7/10/2015مديرعام مشتريات 2

 2016لسنة  74         رئيس المركز              2/2/2017    2/12/2016مديرعام مشروعك 3

 2017لسنة  102         حافظ م        2017/ 12/4  2/2/2017سكرتيرالوحدة المحليةاشمون الرمان 4

 2017لسنة  244          محافظ  13/4/2017/3/2018رئيس الوحدةالمحلية بقريةبساط كريم الدين5

 2018لسنة  127محافظ                     27/10/2018 1/3/2018مساعدرئيس مركزشربين   6

     2018لسنة   617         محافظ  22/12/2018 28/10/2018باحث قانوني برئاسة المركز 7

 2019لسنة  722        محافظ  28/12/2019   24/12/2018رئيس الوحدةالمحلية بطناح  8

  محافظ   3/6/2020 30/12/2019 رئيس الوحدةباويش الحجر  9

   8/2020/  11        4/6/2020   مديرالشئون القانونية  10

 2020لسنة  431 محافظ  يخه حتى تار 12/8/2020 نائب رئيس مركزومدينة تمي االمديد  11

 - الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات :-

 سبب الجزاء  تاريخه  القرار نوع الجزاء  م

 اليوجد  اليوجد   اليوجد  اليوجد  1

 

 تاريخ اإلحالة   موضوع القضية  رقم القضية  م

 اليوجــــــــــــــــــد      

 ممتاز  2019ممتاز       2018ممتاز      2017تقاريرالكفاية ) آخرثالثسنوات (     

  

 


