
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شهادات الشكر

 االهتمامات 

محاربه الفساد من خالل ميكنه جميع اإلدارات بمركز ومدينه طلخا   •

 وأيضا الوحدات القروية تنفيذ لمشروع التحول الرقمى .

سر الولى بالرعايه وحدودى الدخل من خالل تيسير االهتمام بال  •

 الخدمات والمساعدات .

االهتمام بمشاكل وخدمات الساده المواطنين من خالل القاء   •

 سبوعى والسعى لحلها . ال

االهتمام بعمل ندوات مستمرة بالوحدات القروية واالستماع   •

 للمواطنين للتعرف على متطلباتهم  .

االهتمام بالمركز التكنولوجى ) نظام الشباك الواحد ( النهاء   •

 خدمات المواطنين بالطريقه المميكنه وفى اقل وقت ممكن  

  –لمواطن من نظافه االهتمام بكافه القطاعات التي تمس ا •

 تعليم وصحه وخالفه  

التواصل مع السادة أعضاء مجلس النواب والتعاون معهم   •

 لخدمه المواطنين وفقا للقانون  

شهادة شكر وتقدير من السيد الوزير محافظ الدقهلية للمساهمة واالعداد لحصول مركز   •

 الرابع للتميز الحكومي . طلخا على المركز 

 شهاده شكر وتقدير من وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية للتعاون .  •

 شهادة شكر وتقدير من برنامج مصر نيوز .  •

 مانه طلخا . أشهادة شكر وتقدير من حزب مستقبل وطن  •

 شهاده شكر وتقدير من األمانة العامة لحزب النصر بالدقهلية .  •

 شهادة شكر وتقدير من التحالف المدني لحقوق االنسان وجمعية العفو المصرية   •

 شهادة شكر وتقدير من الكشافة البحرية المصرية فرع الدقهلية .  •

 شهادة شكر وتقدير من حزب حماه الوطن امانه الجمالية .  •

 شهادة شكر وتقدير من وزارة البيئة إلدارة المركزية لقليم شرق الدلتا .  •

 شكر وتقدير من كليه التربية النوعية فرع منية النصر . شهاده  •

 للغات بطلخا .  الوادي دارة مدارس إشهادة شكر وتقدير من  •

 كبر  شهادة شكر وتقدير من جريدة الوطن األ •

لحقوق االنسان والتنمية بالقاهرة قطاع    الدولي  المصريشهادة شكر وتقدير من المجلس  •

 الدلتا . 

 من العاملين برئاسة مركز ومدينه الجمالية عن فترة العمل . شهاده شكر وتقدير  •

 شهادة شكر وتقدير من رئاسة مركز ومدينه منية النصر .  •

 شهاده شكر وتقدير من جمعية البر والتقوى بالجمالية .  •

 . جا بالتعليم األساسي بالجمالية شهادة شكر وتقدير  من مدرسه ميت مر •

 نصار السنه المحمدية بالجمالية . أشهاده شكر وتقدير من جمعية  •

 شهادة تقدير من االتحاد العربى االفريقى للتنمية المستدامه المتكامله .  •

شهادة تقدير من المركز القانونى الدولى للوساطه والتحكيم ومركز الحريه لحقوق   •

 والخدمات االجتماعية والبيئية .االنسان 

فضل شخصية مجتمعية من المنظمه المصرية الدوليه لحقوق االنسان  أشهادة  •

 والتنمية . 

 شهادة شكر من موقع وجريده الخبر  •

•  

 2017/ 19/9حتى  27/1/2016النصر من سكرتير عام مركز منية  •

قائم بأعمال رئيس مركز ومدينه منية النصر واعمال نائب رئيس  •
 20/1/2018حتى  20/9/2017المركز وسكرتير عام المركز من 

تفويض محافظ لنقل رئيس المركز لمحافظه أخرى وخلو منصب 
 رئيس المركز .

   11/4/2018نائب رئيس حى غرب المنصورة حتى  •

حتى    2018/ 12/4رئيس مركز ومدينه الجمالية من  •
15/12/2018 

 28/3/2020الى  16/12/2018رئيس مركز ومدينه طلخا من  •

 6/6/2020الى  29/3/2020رئيس حى غرب المنصورة من  •

 حتى تاريخه  7/6/2020رئيس مركز ومدينه طلخا من  •
   
 

 

 
 

 

السابقة    القيادية  والوظائفمسيرة الخدمة   

 محمد امين الدمرداش 

  

اللقب  و االسم  

 
 

1976/   8/   15تاريخ الميالد :   

 الحالة االجتماعية : متزوج ويعول

   16/12/2018الوظيفه الحالية : رئيس مركز ومدينه طلخا من 

دقهلية -مركز السنبالوين  –العنوان :  القنان                                                   

 الهاتف :         01018383663

مدير عام الدرجه الوظيفية :   
 الدورات التدريبية الحاصل عليها  

 تقدير جيد جدا   1999 –وقانون  شريعةليسانس  •

تقدير  2019 –التنمية البشرية  فىالماجستير المهني التدريبي  •
 امتياز 

 

المؤهالت العلمية  وتاريخ الحصول  

 عليها
الى   2004/ 9/ 25دورة تنمية مهارات مدير الشئون القانونية من  -1

 مركز تدريب سقارة .  29/9/2004

  2004/ 12/12الى   2004/ 27/11دورة أخصائي الشئون القانونية من  -2

 التنظيم واإلدارة .  –

 mtaدورة تدريبية في اإلسعافات األولية من اكاديمية   -3

دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن واالحياء في إدارة االزمات   -4

األول على الدورة مركز تدريب   2018/ 18/10الى   2018/ 10/ 14من 

 سقارة . 

االستراتيجي  دورة تنمية رؤساء مراكز المدن واالحياء في مجال التخطيط   -5

مركز تدريب   5/2019/ 16حتى  2019/ 5/ 12والتميز المؤسسي من 

 سقارة . 

  حياء في مجال أمالك الدولة دورة تنمية مهارات رؤساء مراكز المدن واأل -6

 بتقدير امتياز مركز تنمية سقارة .  5/9/2019حتى   2019/ 1/9من 

 
 

 
 

 


