
 البيانات االساسية : 
    ***** 

 أحمد حمدى أبوالمعاطى يوسف االسم الرباعى :  •

 28310011212756الرقم القومى   •

 النوع : ذكر                           الديانة  : مسلم  •

 1983/ 10/ 1  تاريخ الميالد : •

 الجنسية  : مصرى          محل الميالد :طلخا          •

 2شارع السالم طريق بلقاس منزل رقم  –طلخا محل االقامة الحالى :  •

 01000279077 /رقم التليفون محمول  •

 الحالة االجتماعية : متزوج ويعول   •

 الثالثة ) أ(التخصصية شريعة وقانون الدرجة الحالية :  •

 2019/ 7/ 1:  تاريخ الحصول على الدرجة  •

 : نائب مركز ومدينة طلخا  الوظيفة الحالية •

 2020لسنة   203رقم قرار محافظ :  •

 جهة العمل الحالية : رئاسة مركز ومدينة طلخا  •

 رئاسة مركز ومدينة طلخا جهة التعيين ألول مرة :   •

 باحث شئون قانونية برئاسة مركز ومدينة طلخا الوظيفة قبل القيادات :  •

 2043/ 10/ 1تاريخ انتهاء الخدمة :   •

 ) رئيس الوحدة المحلية بدميرة(   2017/ 2/ 2بالقيادات :  تاريخ التعيين  •

 2017لسنة   93رقم قرار محافظ :  •

 الثالثة تخصصية الدرجة عند التعيين بالقيادات :  •

 البريد االلكترونى : ال يوجد •
 

 مسيرة الخدمة والوظائف السابقة : 
 
نوع   الى من اسم الوظيفة  م

 القرار
رقم القرار  

 وتاريخه 

 2013لسنة   637 تعيين  2017/ 2/ 1 2013/ 10/ 1 نية باحث شئون قانو 1

رئيس الوحدة المحلية   2
 بدميرة 

 2017لسنة   93 محافظ  2018/ 2/ 22 2017/ 2/ 2

قائم باعمال رئيس الوحدة   3
 المحلية بالمنيل 

امر   2017/ 2/ 20 2017/ 10/ 11
 ادارى

 2017لسنة   593

سكرتير عام رئاسة مركز   4
 ومدينة طلخا

 2018لسنة   127 محافظ  2020/ 3/ 28 2018/ 2/ 21

 2020لسنة   203 محافظ  حتى تاريخه  2020/ 3/ 29 نائب ركز ومدينة طلخا  5

 

    

 
 
 



 الدورات التدريبية الحاصل عليها :  
 
مكان انعقاد   الى من   اسم الدورة التدريبية م

 الدورة

ديوان عام   2014/ 4/ 30 2014/ 4/ 13 البرنامج التدريبى للعاملين الجدد 1
 المحافظة

الدورة التثقيفية للدراسات   2
 االستراتيجية

أكاديمية ناصر   2018/ 3/ 21 2018/ 2/ 25
 العسكرية 

الدورة التثقيفية للدراسات   3
 االستراتيجية

أكاديمية ناصر   2018/ 4/ 17 2018/ 3/ 25
 العسكرية 

صر  أكاديمية نا 2018/ 5/ 14 2018/ 4/ 22 الدورة التثقيفية لصناع القرار 4
 العسكرية 

أكاديمية ناصر   2019/ 10/ 7 2019/ 9/ 15 الدورة التثقيفية لصناع القرار 5
 العسكرية 

اتمام البرنامج التدريبى فى مجال  6
 نشر قيم النزاهة بالرقابة االدارية

 الرقابة االدارية  2019/ 4/ 24 2019/ 4/ 21

تنمية مهارات نواب المراكز   7
وسكرتارية مجالس المدن 

 واالحياء 

 سقارة 2019/ 1/ 23 2019/ 1/ 20

مكتبة مصر   2018/ 8/ 5 2018/ 8/ 2 استراتيجيات التخطيط للقمة  8
 العامة

دورة االسلوب العلمى لتشخيص   9
 وحل المشكالت 

24 /12 /201

9 

مديرية التنظيم   2019/ 12/ 30
 واالدارة بالدقهلية 

1

0 
دورة التخطيط للتنمية المستدامة  

لرؤساء الوحدات القروية 
مساعديهم وسكرتيرى ونوابهم و

 مجالس المدن واالحياء القروية 

 مركز سقارة  2020/ 1/ 16 2020/ 1/ 12

1

1 
دورة تنمية تعلم اللغة االنجليزية  

 مستوى أول وثانى 
مركز تدريب   2020/ 3/ 5 2020/ 3/ 1

 العاملين بالدقهلية 

1

2 
تنمية المهارات االدارية والقيادية  

 لقيادات العمل التنفيذى 
مركز تدريب   2020/ 3/ 12 2020/ 3/ 8

 العاملين بالدقهلية 

 
 

 


