
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات األساسية والوظيفية 

 األول : البيانات األساسية القسم 

 -أوال : بيانات شخصية ووظيفية : 

 ذكر      النوع   :                     26206021201311الرقم القوم                 أحمد عبدالكريم المرىس مواف  :  رباع   الســـــــما •

 مرصي  الجنسية  :                    مسلم:    الديانة                    / دقهلية تىم األمديد          1962/ 6/ 2 :  تاريــــخ ومحل الميالد  •

 دقهلية   -  مديد مدينه تىمي األ –شارع مواف   6  :       محل اإلقامة الحال   •

 دقهليه  - مديد مدينه تىم األ   –شارع مواف   6  محل اإلقامة السابق •

 01092771903: محمول                  0506841430:  رقم التليفون •

وج ويعول :         الحالة االجتماعية •    مت  

   2012/ 4/ 1:    تاريــــخ الحصول عليها           داريهإتنمية  –األوىل :    الدرجة الحالية •

 2018( لسنة 705قرار المحافظة رقم)   2018/ 12/  18:   تاريــــخ شغلها    سكرتتر عام مدينة جمصة :   الوظيفة الحالية •

 مدينة جمصة  سكرتتر عام :   الوظيفة المنتدب عليها  •

 2018لسنة  (     705)قرار المحافظة رقم   2018/ 12/   18 تاريــــخ الندب   •

ا"تىمي االمديد منتدب من مدينة  :   جهة العمل الحالية •    همدينة جمصل   سكرتتر

ن ألول مرة يالتع • ن ألول مرة           1984/ 12/ 1  :  ي   مجلس مدينة السنبالوين :     جهة التعي 

•   
ن الفرضن   :  التعي 

ن
             1995/ 8/ 12بأقدمية  2000/ 8/ 12تسوية بالمؤهل العال  ف

 مديددارة التنمية االقتصادية واالستثمار  برئاسة  مركز ومدينة تىم األ إمدير  الوظيفة قبل القيادات   :   •

    2022/ 6/ 2  :   تاريــــخ انتهاء الخدمة •

ن بالقيادات • ن         2018/ 12/ 18 تاريــــخ التعي     2018لسنة  705قرار المحافظة رقم :  نوع ورقم قرار التعي 

ن بالقيادات •  ية االداريةالدرجة األوىل  التنم:   الدرجة عند التعي 

 :   المؤهالت الدراسية وتاريــــخ الحصول عليها 

 اسم المؤهل  م
تاريخ الحصول 

 على المؤهل
 اسم الجهة الحاصل 

 بوداود الثانوية التجاريةأمدرسه  1980 المدارس الثانوية التجاريةدبلوم  1

  دارة أعمال(إدارية)إ دراسات تعاونية و  2
 
 دارية المعهد العال  للدراسات التعاونية واإل  1999 جيد جدا

 

 

 محافظة الدقهلية

 رئاسة مدينة جمصة

 إدارة الموارد البشرية

************ 

 



 الثا: الدورات التدريبية الحاصل عليها  :  ث

 المكان  لإ من االسم م

  األساليب المكتبية الحديثة 1
ن
 2/10/1996 14/9/1996 دوره تدريبية ف

مديرية التنظيم 

 داره بالدقهليةواإل 

 10/6/2001 19/5/2001 والمعاشات المطور  تدورة تدريبية لالستحقاقا 2
مديرية التنظيم 

 داره بالدقهليةواإل 

3 
ن أعضاء المجالس     مجال العالقة بي 

ن
دورة تدريبية ف

  ظل نظام  
ن
الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية ف

 داره المحليةاإل 

11/8/2002 

 
14/8/2002 

مديرية التنظيم 

 داره بالدقهليةواإل 

ن  4   شئون عاملي 
 23/3/2003 22/2/2003 دوره تدريبية ألخصائ 

مديرية التنظيم 

 داره بالدقهليةواإل 

  مجال تطبيق  5
ن
ائب عىل  أدوره تدريبية ف حكام قانون الضن

 2005لسنه  91الدخل 
10/9/2005 12/9/2005 

مديرية التنظيم 

 داره بالدقهليةواإل 

ن رقم ) 6  14/12/2005 10/12/2005 (2دورة تنميه مهارات مديري شئون العاملي 
التنمية  مركز  

 المحلية بسقارة

7 

يوم تدريب   تحت رعاية السيد الوزير المحافظ/ محافظ  

ن      مض والقواني 
ن
الدقهلية عن نظام الخدمة المدنية ف

  تقوم بها وزاره التنمية
وعات الب   المنظمة لها وعن المشر

  لاإلدارية لتطوير المحليات ومكافحة الفساد ولخلق جي

 جديد من القيادات الحكومية 

16/4/2014 16/4/2014 

ى   القاعة الكب 

بديوان عام  

 محافظة الدقهلية 

ي مجالس   8 دورة تنميه مهارات نواب المراكز وسكرتب 

 مجال الشئون القانونية رقم ))
ن
 ((10المدن واألحياء ف

1/2/2015 5/2/2015 
مركز التنمية  

 المحلية بسقارة

 العالوات التشجعية 

 1996/ 6/ 30اعتبارا من  1996لسنة   585عالوة تشجيعية بناء عىل قرار المحافظة رقم  •

عىل  أوذلك لحصوله عىل مؤهل  2000/ 8/ 12اعتبارا من  2000لسنة  544عالوة تشجيعية بناء عىل قرار المحافظ رقم  •

 ثناء الخدمة أ

 2004/ 6/ 2من  2004لسنة  310ظ رقم عالوة تشجيعية بناء عىل قرار المحاف •

   2013/ 5/ 13اعتبارا من  2013لسنة  377عالوة تشجيعية بناء عىل قرار المحافظ رقم  •

 2019/ 6/ 13اعتبارا من  2019لسنة  331عالوة تشجيعية بناء عىل قرار المحافظ رقم  •

 -شهادة التقدير: 

ه تعاقده بوزارة اإل سكان بدولة العراق عن شهادة تقدير من وزاره اإل  1 سكان بدوله  خدماته الجيدة والممتازة خالل فب 

 1990/ 4/ 30حب    1985/ 1/ 10العراق اعتبارا من 

طه تىم االمديد ال السيد الفاضل  اللواء/ مدير أمن الدقهلية  بأن المذكور  1995/ 6/ 28خطاب بتاريــــخ  2 من مركز شر

ن     من أكفأ العاملي 
 
ة ندبهمثلة النادر األ ا وعمال ومن خلق  وسط زمالؤه خالل فب 

ن
 0ة ف

 2005/ 12/ 28مديد بتاريــــخ شهاده شكر وتقدير من السيد/ رئيس مركز ومدينه تىم األ  3

 2006شهادة تقدير من السيد اللواء /محافظ الدقهلية مايو  4

 2007/ 3/ 1مديد بتاريــــخ مركز ومدينه تىم  األ    سشهادة تقدير من السيد رئي 5

 2007/ 4/ 3مديد بتاريــــخ شهادة تقدير من المجلس الشعب  المحىل لمدينه تىم األ  6

 2008/ 2/ 20مديد بتاريــــخ شهادة تقدير من المجلس الشعب  المحىل لمدينه تىم األ  7



 حفظ القران الكريم مديد ىم األ داره شباب تإشهادة تقدير من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية /   8
ن
بتاريــــخ  إلتقانه ف

1/10/2009 

 شهادة تقدير من السيد اللواء رئيس مركز ومدينة تىم األ  9
ن
 2019/ 10/ 1مديد ف

ق الدلتا عىل جهوده المبذولة كمساعد لرئيس مركز ومدينة تىم األ  10 مديد لشئون  شهادة تقدير من وزارة الثقافة اقليم شر

 المدينة 

 حفظ القرأن الكريم بتاريــــخ شهادة تقدير من المكتبة الثقافية بتىم  األ  11
ن
 2018/ 6/ 11مديد لجهوده ف

وكفاءته الممتازة وحرصه    مينةاأل نظرا لجهوده المخلصة  2019/ 4/ 23شهادة تقدير من رئاسة مدينة جمصه بتاريــــخ  12

 داء عىل االرتفاع بمستوى األ 

     2020/ 1/ 11كلية اللغة العربية بالمنصورة  بتاريــــخ   –شهادة تقدير من جامعة االزهر  13
ن
ه وجهوده العظيمة ف ن لتمب 

 خدمة مضنا الحبيبة 

  

ة الخدمة  :    : مسب 
 القسم الثائن

 الوظائف السابقة  : 

 نوع القرار ال من   اسم الوظيفة  م
رقم القرار 

 وتاريخه 

1 
دارية بالوحدة المحلية بالربــع إكاتب شئون 

 رئاسة مركز ومدينة السنبالوين 
 486/1985 محافظة 1986/ 2/ 28 1985/ 7/ 1

2 
اجازة بدون مرتب للعمل محاسب بوزارة  

 سكان بدولة العراق  اإل 
1 /3 /1986 11 /9 /1990 

رئاسة مركز  

 السنبالوين
924/1990 

3 
ن مخزن بالوحدة المحلية بالربــع رئاسة أ مي 

 مركز ومدينة السنبالوين 
12 /9 /1990 14 /2 /1992 

رئاسة مركز  

 السنبالوين
912/1990 

4 
منتدب لوزارة الداخلية رئيس قلم الضبط  

طة تىم األ   مديدوالسجن بمركز شر
15 /2 /1992 17 /7 /1995 

رئاسة مركز  

 السنبالوين
175/1992 

5 
رئيس قسم المعاشات برئاسة مركز ومدينة  

 مديد تىم األ 
18 /7 /1995 

31 /12  /

2002 

رئاسة مركز  

تىم  ومدينة 

 مديد األ 

57/2000 

6 

ن برئاسة مركز ومدينة  إوكيل  دارة شئون العاملي 

ا لقسم  ل عمله رئيس  إمديد باالضافة تىم األ 

 المعاشات 

1 /1 /2002 27 /2 /2004 

رئاسة مركز  

ومدينة  تىم  

 مديد األ 

8/2002 

7 
ن برئاسة مركز ومدينة تىم  مدير شئون العاملي 

 مديد األ 
28 /2 /2004 31/5/2015 

رئاسة مركز  

ومدينة  تىم  

 مديد األ 

29/2003 

 2015/ 9/ 5 2015/   6/ 1 سكرتب  رئاسة مركز ومدينة السنبالوين 8
رئاسة مركز  

 السنبالوين
218/2015 

9 
ن برئاسة مركز ومدينة تىم  مدير شئون العاملي 

 مديد األ 
20 /9 /2015 1/8/2016 

رئاسة مركز  

تىم  ومدينة 

 مديد األ 

642/2015 

10 
مديد  مساعد رئيس مركز ومدينة تىم األ 

 لشئون المدينة 
2 /8 /2016 13/5/2017 

 محافظة
674/2016 

11 
دارة التنمية االقتصادية واالستثمار  إمدير  

 برئاسة المركز 
14 /5 /2017 17/12/2018 

رئاسة مركز  

تىم  ومدينة 

 مديد األ 

372/2017 



 

  : الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات  
ن
 وحب  تاريخه 1984/ 12/ 1ال يــــــوجد اي جزاءات منذ تاريــــخ تعينه ف

 : ثالث سنواتتقارير الكفاية أخر  

 بتقدير ) ممتاز (   2021عام                          بتقدير ) ممتاز (        2020عام                     بتقدير ) ممتاز (         2019عام            

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع بيانات األسرة

 األخوة الذكور : -1

 محل اإلقامة  الوظيفة  تاريخ الميالد األسرة م

1     

2     

3     



4     

5     

6     

 

 األخوات اإلناث وأزواجهم :   -2

 وظيفته  اسم الزوج محل اإلقامة  الوظيفة   تاريخ الميالد االسم  م

1       

2       

3       

4       

5       

6       

                                                                                                                                                                                                        

 األسم/                                                                                                   

 التوقيع /                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 محافظة الدقهلية        

 هذا الجزء يملئ بمعرفة جهة العمل الحالية     الوحدة المحلية لمدينة جمصة 

مدينة جمصة )وقع / لم يوقع( عليه اية  سكرتير والذي يشغل وظيفة  .............................................تشهد الوحدة المحلية لمجلس ومدينة جمصة بأن السيد /   

 احالته الي المحاكمة التأديبية أو الجنائية في حالة وجود جزاء تذكر وفي حالة عدم وجود يكتب ال يوجد جزاءات منذ بداية عمله وحتى تاريخه وأنه لم يسبق 

 السبب تاريخه  القرار  نوع الجزاء 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 في حالة وجود إحالة للمحاكمة تذكر 

 تاريخ اإلحالة  موضوع القضية  رقم القضية 

 يوجد ال  ال يوجد  ال يوجد 

 مدير الشئون القانونية              مدير الموارد البشرية  

 أ / محمد عبد الوهاب عبد الجليل            شيماء عبدالنبىأ / 



 التوقيع   :                  التوقيع :                             

 رئيس مدينة جمصه                    

 لواء/                                                                                                                                  

ضياء الدين عبد                                                                                                                                    

 الحميد 

 هذا الجزء يملئ بمعرفة ديوان عام المحافظة

 ( بان باالطالع ومراجعة البيانات الوارد بعالية من )                                  تقر المحافظة ) 

   -.............. اتضح االتي :بشأن السيد / ................................... والذي يشغل وظيفة / ..................

 في حالة وجود جزاء تذكر وفي حالة عدم وجود يكتب ال يوجد 

 السبب  تاريخه  القرار  نوع الجزاء 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 في حالة وجود إحالة للمحاكمة تذكر 

 تاريخ اإلحالة  موضوع القضية  رقم القضية 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 مدير شئون العاملين بالمحافظة       مدير الشئون القانونية بالمحافظة  

 االسم           االسم  

 التوقيع         \ التوقيع 

 التاريخ           التاريخ  

 اعتماد السكرتير العام  

 االسم  

 \ الوظيفة 

 التوقيع  

 التاريخ  

 

 

 

 محافظة الدقهلية    

 رئاسة مدينة جمصة 

 قانونيةشهادة 

 الوحدة المحلية لمجلس ومدينة جمصة  تشهد  

   احمد عبد الكريم المرسى موافى/  بأن السيد

تاريخه وأنه لم يسبق له إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو  بالوحدة وحتي عملهمنذ بداية   إداريةلم يوقع عليه أية جزاءات 
 وذلك من واقع ملف خدة المذكور.  0الجنائية 

 حالة وجود جزاء تذكرفي 



 السبب  تاريخه  القرار  نوع الجزاء

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 في حالة وجود إحالة للمحاكمة تذكر 

 تاريخ اإلحالة  موضوع القضية  رقم القضية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 شيماء عبد النبى االسم /   االسم / محمد عبد الوهاب عبد الجليل                                           

 الوظيفة / مدير ادارة الموارد البشرية                                      مدير ادارة الشئون القانونية   الوظيفة /       

 التوقيع   :                                                              التوقيع :                         

                                                                                                    

 يعتمد ،    

 جمصة  رئيس مدينة 

 ضياء الدين عبدالحميد/  اللواء

 


