محافظة الدقهلية
رئاسة مدينة محلة دمنة
إدارة الموارد البشرية
******************

البيانات الشخصية
للسيدة األستاذة  /أمال وحيد عبد الحكيم بركات
رئيس مدينة محلة دمنة
ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــ
االسم  /أمال وحيد عبد الحكيم بركات
الرقم القوىم 26607071100286 /
الديانة  /مسلمة
الجنسية  /مرصى
تاريـ ــخ الميالد 1966/7/7 /
الب ـ دمياط
محل الميالد  /رأس ر
الب ـ دمياط ـ ش  89ـ عمارة  5ـ شقة  4ـ مدينة العرائس
محل اإلقامة الحاىل ـ رأس ر
الحالة االجتماعية  /أرملة
رقم تليفون المكتب ـ ـ 0502156852
رقم المحمول ـ ـ

01061383808

الوظيفة الحالية  /رئيس مدينة محلة دمنة
تاريـ ــخ شغلها/

2022/4/

الدرجة الحالية  /مدير عام
تاريـ ــخ الحصول عليها

2017/3/1

تاريـ ــخ التع ن
يي ألول مرة 2000/8/12 /
ن
التعيي ألول مرة /
جهة
ر ن
ون  :ـ amalbarakat66@yahoo.com
ر
البيد اإللكب ي

المؤهالت الدراسية وتاريـ ــخ الحصول عليها :
اسم المؤهل الدراس
م
1
2
3
4
5

تاريـ ــخ الحصول عليه
1988
1989
1990
1997
2017

بكالوريوس علوم زراعية
ر
بيولوج
دبلوم عام
دبلوم خاص تربية
ماجستب تربية
دكتوراه تربية

الدورات التدريبية الحاصل عليها :
إس ـ ـ ـ ـ ــم الدورة التدريبية
 Icdlيونيسكو
توفيل e
ر
دورة تنمية بشية
دورة إعداد قادة ر
بشية
دورة إعداد قادة بسقارة
ن
تقني أمالك دولة
دورة

1
2
3
4
5
6

الوظائف السابقة :ـ ـ
م

الوظيفة

ر
الب
الب ( حدائق ـ نظافة ـ حملة  +مساعد رئيس مدينة رأس ر
مشف عام مدينة رأس ر
الب
نائب رئيس مدينة رأس ر
رئيس مدينة الروضة  +ر
إشاف عىل التدريب اإلدارى بالمحافظة
رئيس مركز ومدينة دكرنس
رئيس مدينة الكردى

1
2
3
4
5

الجزاءات  /التحقيقات  /المحاكمات :
القرار
نوع الجزاء

تاريخه

السبب

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

رقم القضية

موضوع القضية

تاري خ اإلحالة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

