
                               
                                   

 بيـــــــــــــــــان حالــــــة وظيفية 
 (  الدسوقي محمد الدسوقي السيد حماد) 

 

 الدسوقي محمد الدسوقي السيد حماد االســـــــــــــم     :      •
   27409041200631 الرقـــــــم القومي : •

 4/9/1974 ميالد       : تـــــاريخ ال •

 01280999337   -  01000242075رقم التليفون :   •

  محافظة الدقهلية    -دكرنس    مركز-  يــــالد          :      كفر أبو ناصرمحل الم •
 محافظة الدقهلية    -دكرنس    مركز-  كفر أبو ناصرمحل اإلقامة الحالي :  •
 أخصائي تعاون ثاني:    الوظيفيالمسمى  •
 حالة االجتماعية   : متزوج ويعولال •
 2013لسنة  110بقرار المحافظ الدقهلية رقم  6/2/2013  : تاريخ التعين ألول مرة    •

 2014لسنة  336بقرار المحافظ الدقهلية رقم  1/6/2004تاريخ التعين االفتراضي :  •

  1/10/2014على الدرجة :  تاريخ الحصول     ) التخصصية (   الثانية     :              الدرجة الحالية •

 جهة العمل األصلية : رئاسة مركز ومدينة منية النصر  •
 .  2020( لسنة  87نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية بقرار المحافظ رقم )   :           الوظيفة الحالية •

 . 4/9/2034 :تاريخ انتهاء الخدمة       •

 :   التأهيل العلمي •

 

 :  الوظائف السابقة

                

 الدورات الحاصلة عليها :            

 مكان انعقاد الدورة التدريبية  الى  من االســــــــــم م

قائد ادارتنفيذي بمحافظة الدقهلية )   800برنامج ) مشروع إعداد   .1

 خمس مستويات ( 
 مكتبة مصر العامة بالمنصورة  30/11/2019 30/10/2019

مصر) إعداد   فيوالتنمية المحلية العامة  اإلدارةبرنامج دعم وإصالح   .2

باالشتراك  (  2017الكوادر الشاة الدقهلية  –الكوادر القيادية بالمحليات  

 مع

 وربي ووزارة التخطيط ( ) االتحاد األ

 افة الدقهلية التنظيم واإلدارة بمح 21/11/2017 20/9/2017

 English advanced level 17 /8/2019 22  /9  /2019 اإلنجليزية دورة فى اللغة  .3
والتكنلوجيا المعلومات    بمركز تدريب الحاس 

 برئاسة مركز ومدينة دكرنس 

 الدراسي  سم المؤهلا م
على   تاريخ الحصول
 المؤهل

 أسم الجهة الحاصل عليها

 بكفر الشيخ  االجتماعيةللخدمة   العاليالمعهد  1997   خدمة اجتماعيةبكالوريوس   .1

رقم القرار و   نوع القرار  ى ال من االســــــــــم م
 تاريخه

باألمر اإلداري الصادر من   2016/ 4/1 2013/ 6/2 بنجير مدير مركز معلومات بالوحدة المحلية   .1

 الوحدة المحلية بنجير

 2.13لسنة   3

 2016لسنة   831 قرار المحافظ 2016/ 10/ 10 2016/ 5/1 دكرنس -سكرتير الوحدة المحلية بأشمون الرمان   .2

 2018لسنة   787 قرار المحافظ 5/2018/ 17 2016/ 10/ 11 دكرنس -ة المحلية بمنشاة عبدالرحمن رئيس الوحد  .3

 محافظة الدقهلية 
رئاسة مركز ومدينة  

 المطرية 
 ادارة الموارد البشرية 

 



 التنظيم واإلدارة بمحافظة الدقهلية  2016/  1/  5 2016/ 1/  3 دورة تدريب في إدارة األزمات والكوارث  .4

 نظيم واإلدارة بمحافظة الدقهلية الت 2014/  5/  13 2014/ 4/ 13 رة تنمية مهارات مسئولى التنمية اإلدارية دو  .5

6.  
 ICDLدورة فى علوم الحاسب اآللى منهج  

22  /7  /

2014 
والتكنلوجيا المعلومات    بمركز تدريب الحاس  2014/  8/  2

 برئاسة مركز ومدينة دكرنس 

7.  
 EXCEL XPلى منهج   دورة فى علوم الحاسب اآل

14  /12  /

2013 
لتكنلوجيا المعلومات  وا  بمركز تدريب الحاس  2014/  1/  2

 برئاسة مركز ومدينة دكرنس 

8.  
 دورة فى التنمية البشرية 

11  /9  /

2012 
والتكنلوجيا المعلومات    بمركز تدريب الحاس  2012/  10/  2

 برئاسة مركز ومدينة دكرنس 

9.  
 WORD XPاآللى منهج    دورة فى علوم الحاسب 

26  /6  /

2012 
التكنلوجيا المعلومات  و   بمركز تدريب الحاس  2012/  7/  11

 برئاسة مركز ومدينة دكرنس 

10.  
 دورة إدخال وتصديق على برنامج رابط التنمية المحلية 

29  /4  /

2012 
والتكنلوجيا المعلومات    بمركز تدريب الحاس  2012/  5/  2

 رنس برئاسة مركز ومدينة دك

 نيل لإلعالم بالمنصورة مركز ال 2012/  1/  19 2012/  19 دورة المشاركة السياسية والتنمية   .11

 تقارير كفاية االداء عن اخر ثالث سنوات : 
   ) ممتاز (2020عام   –) ممتاز (   2019عام   –) ممتاز (  2018عام                                    

 :  التأديبية للمحكمة  الجزاءات/ التحقيقات/ االحالة
 ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــد . 

 

 
 

 


