
 

 ة ــــــة الدقهليــــمحافظ        

 ربين ــة شــز ومدينــة مركــرئاس 

 إدارة المـوارد البشــريـة      

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

 بوالعيش أطه السيد طه   للسـيد /  الحالة الوظيفيةبيــان                          
بي   نائب   رئيس مركز ومدينة شر

 
 :  :  البيانات الشخصــيـة أول 

      بوالعيشأه السيد طه ط  : الرباعي واللقب الســـــــم
    26310031200455 :  الرقـم القومي   

 ذكــــر : النـــــوع 
            1963/ 10/ 3 :  تاريـــخ الميـــــالد  

       ابو جالل ـ : محـــل الميـالد

   الدقهلية :  محافظـــة الميــالد
   مصـري :الجنسيـة  لممس :  ةــالديان

بي   دقهلية  :  محل اإلقامـة الحالي بالتفصيل   شر
بي   دقهلية :  محل اإلقامة السابق بالتفصيل                                                       010009836416 محمول   أبو جالل شر

 الوظيفيــة :  البيانات  ثانيــا 
 2019  (79: ) بالقــرار  رقـم                                            الثانية:    ــةالدرجـــة الحالي

                                      قرار الوزير:    مصدر قرار الحصول عىل الدرجة
   2019/ 7/ 1:    تاريــــخ الحصول عىلي الدرجـة  

بي   نائب  : الوظيفة الحالية        لمركز ومدينـة شر
        24/12/2019     :  لهاتاريــــخ شغ

                              2023/ 10/ 3  :  اريـــخ انتهـاء الخدمـةت
بي    :  المرصف المالي     رئاسة مركز ومدينة شر

   
ا                                     

ً
 :  التأهيـــل العلمي  ثالث

 
 المؤهالت الدراسية وتاريــــخ الحصول عليها :  -  1
 اسم الجهة الحاصل منها عىل المؤهل  تاريـخ الحصول عىل المؤهل  اسم المؤهل الدراسي  م

 المنصورةــــــ جامعة  التجارةكلية               1988مايو  وريوس تجارة ــ قسم محاسبةبكال 1

 
 عليها :  الدـورات التدريبيـة الحاصــل   – 2  

 مكان انعقاد الدورة التدريبية إل  مــــــن اســـــــــــم الوظيفــة  م

ــإ 1 ــة المهـــــ ــداد وتنميـــــ ــاء المـــــــدن وا  ارات عـــــ ــاء لرؤســـــ حيـــــ

 ونوابهم ومساعديهم

 مركز التنمية المحلية بسقارة 29/10/2020   2020/ 10/ 25

 



 
 

ة الخدمة ي ـــ مسي 
 )الوظائف السابقة (    القسم الثان 

 
نوع القرار   إل  من  اسم الوظيفة              م

 وزاري/محافظ 
 ه وتاريخ ،رقم القرار 

 2016/ 03/  27بتاريــــخ  328 محافظ  27/03/2016 بوجاللأقرية رئيس  1

 2016/ 12/ 05  بتاريــــخ 951 محافظ  05/12/2016 جمصةرئيس مركز ومدينة مساعد  2

 2019/ 04/ 18خ  بتاريــــ 240 محافظ  18/04/2019 طرشيس الوحدة المحلية با  ئر  3

 
 سادسـا :  الجزاءات والتحقيقـات 

 سبب الجــزاء  ار وتاريخه القر  نوع الجــزاء  م

 د ل يوج  د ل يوج  د ل يوج  1

 

 تاريــــخ اإلحالة  موضوع القضية  رقم القضية  م

 ل يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد 1

 سـابعـا :  تقريـر الكفـايــة 
 ممتــــــاز  2021عــام                                                      ممتــــــاز    2020عــام                                  ممتــــــاز     2019  عــام

 


