محافظة الدقهلية
رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد

بيان الحالة الوظيفية للسيد  /حاتم عبد هللا حسن على قابيل
أوال  :البيانات الشخصية -_:
االسم الرباعى واللقب  :حاتم عبد هللا حسن على قابيل الرقم القومى27209201202475
تاريخ الميالد 1972/9/20:

النوع  :ذكر
الجنسية  :مصرى

محل الميالد  :حي الزيني  /بلقاس  /الدقهلية الديانة  :مسلم

محل اإلقامة السابق بالتفصيل ( ال يكتب االستراحات )  :حي الزيني  /بلقاس  /الدقهلية .
محل االقامة السابق ( ان وجد ) :
...............................................................................................................
رقم التليفون  :مكتب ( 050/2641794 )1منزل محمول 01093316595

ثانيا  _:البيانات الوظيفية- :
الدرجة الحالية ( تكتب ) :األولى  /التخصصية تاريخ الحصول على الدرجة 2014/10/1 :م

رقم قرار الحصول

على الدرجة الحالية  300 - :لسنة 2015م .
مصدر قرار الحصول على الدرجة ( رئيس الوزراء –وزاري– محافظ )  :محافظ .
الوظيفة الحالية  :رئيس مركز ومدينة بني عبيد تاريخ شغلها 2020/4/21:
259في 2020/4/21م0
الوظيفة المنتدب عليها  -:رئيس مركز ومدينة بني عبيد
رقم (259فى )2020/4/21

نوع ورقم القرار :قرار محافظ رقم

تاريخ الندب  2020/4/21 :نوع ورقم القرار .:محافظ

جهة العمل الحالية  :رئاسة مركز ومدينة بني عبيد .
تاريخ التعيين ألول مرة 2002/5/1:م

.

جهة التعيين ألول مرة :مجلس مدينه جمصه .

تاريخ التعين الفرضي ( ان وجد ) 1995/7/16.. :م................................
تاريخ انتهاء الخدمة 2021/5/1 :م

( المصرف المالي  /ان وجد ) :

رابعا  -:التأهيل العلمى -:
-

المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها :

م

اسم المؤهل الدراسى

تاريخ الحصول على المؤهل

اسم الجهة الحاصل منها على المؤهل

1

ليسانس حقوق

1994م

جامعة المنصوره

2

ماجستير فى القانون الجنائى والقانون

1996م

جامعة المنصوره

-

 الدورات التدريبية الحاصل عليها  :يراعى ابراز مدى المامه بالعمل على الحاسب االلى واجادة اللغاتاالجنبية – داخل الجمهورية وخارج الجمهورية 0
م

اسم الدورة التدريبية

من

الى

مكان انعقاد الدورة
التدريبية

1

دورة تأهيل قيادات التنميه المحليه

2017/12/8م

2018/2/8م

اكاديمية ناصر
العسكريه العليا

2

تنمية مهارات االداره االشراقيه عليا

2016/4/12م

2016/5/12م

مديريه التنظيم
واالداره بالدقهليه

3

تنميه مهارات مديرى ادارات امالك الدوله

2010/4/27م

2010/4/29م

مركز التنميه بسقاره

4

أخصائى الشئون القانونيه

2004/11/27م 2004/12/12م

مديريه التنظيم
واالداره بالدقهليه

5

المزايدات والمناقصات

2005/6/6م

2005/6/8م

مركز تطوير االداء
الجامعى بجامعه
المنصوره

6

العقود االداريه

2005/5/14م

2005/5/17م

مركز تطوير االداء
الجامعى بجامعه
المنصوره

7

أخصائى الشئون القانونيه

2003/10/4م

2003/10/21م

مديريه التنظيم
واالداره بالدقهليه

8

القرار االدارى

2005/6/12م

2005/6/15م

مركز تطوير االداء
الجامعى بجامعه
المنصوره

9

تأديب الموظف العام

2005/6/19م

2005/6/22م

مركز تطوير االداء
الجامعى بجامعه
المنصوره

10

االداره المحليه ولجان التوفيق فى
المنازعات

2005/6/10م

2005/6/13م

مركز تطوير االداء
الجامعى بجامعه
المنصوره

11

تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن
واالحياء فى مجال امالك الدولة واالدارة
الهندسية

2020/10/1

2020/9/27

مركز التنمية المحلية
بسقارة

خامسا  -:الوظائف السابقة :يراعى ترتيب الوظائف من االقدم الى االحدث وفق النموذج االتى -:
نوع
القرار
وزارى
/
محافظ

م

اسم الوظيفة

من

الى

1

باحث قانونى بمجلس مدينة جمصه

2002

2003

محافظ

2

باحث قانوني بمجلس مدينة بلقاس

2003

-

محافظ

3

مفتش مالى وادارى

2004

2005

4

باحث قانونى ورئيس قسم الشئون
القانونيه بمجلس مدينة بلقاس

2005

2009

5

مدير ادارة امالك الدوله

2009

2016

رقم القرار
وتاريخه

رئيس
مدينه

6

نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس

2016/3

حتى تاريخه

محافظ

326لسنة2016م

7

نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر

2019/5

2019/8

محافظ

280لسنة2019م

8

رئيس مركز ومدينة دكرنس

2019/8

2019/9

محافظ

391لسنة2019م

9

نائب رئيس مدينة جمصه

2019/9

2019/11

محافظ

411لسنة2019م

10

رئيس مدينة جمصه

2019/11

2019/12/22

محافظ

506لسنة2019م

2020/4/14

2020/4/20

محافظ

237لسنة2020م

2020/4/21

حتى تاريخه

محافظ

259لسنة2020م

11
12

نائب مركز ومدينة بني عبيد
رئيس مركز ومدينة بنى عبيد

تقارير الكفاية ( :آخر ثالث سنوات )  2018ممتاز  2019 /ممتاز  2020 /ممتاز .
.............................................................................................. ............................................................................................................

