الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة
إدارة الموارد البشرية – ملفات

بيانات الحالة الوظيفية للسيد  /سمير صدقي اإلمام لطفي
أوال  :البيانات الشخصية

حديثة

االسم الرباع :
سمي صدق المام لطف
ر
الرقم القوم 26503011200052 :
النوع  :ذكر
تاري خ الميالد  1965/3/1 :محل الميالد  :محافظة الدقهلية
الجنسية  :مرصي
الديانة  :مسلم
محل القامة  6 :شارع لطف السيد – مدينة نارص – مركز طلخا – محافظة الدقهلية
فاكس 2212088
رقم التليفون مكتب  2212088 :محمول 01003079200 :ميل

ثانيا  :البيانات الوظيفية
الدرجة الحالية  :مدير عام – قيادات الدارة المحلية
الوظيفة الحالية :رئيس ح رشق المنصورة
نوع ورقم القرار  :محافظ  401لسنة 2021/7/24
الوظيفة المنتدب عليها :رئيس ح رشق المنصورة

تاري خ الحصول عىل الدرجة 2018/9/4 :
تا ري خ شغلها 2021/7/25
تاري خ الندب2021/7/25

خاص بالسادة المعينين بمجموعة قيادات اإلدارة المحلية لألمانة العامة لإلدارة المحلية

ثال ًثا  :التأهيل العلمي -:المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها
م

اسم المؤهل الدراس

تاري خ الحصول عىل المؤهل

1

ليسانس حقوق +بكالوريوس
العلوم ر
الشطية
دبلوم القانون الجنائ

1986/7/21

إسم الجهة الحاصل منها عىل المؤهل
كلية ر
الشطة

1996/10

كلية الحقوق  -المنصورة

2

الدورات التدريبية الحاصل عليها  ( :يراعى إبراز مدى إلمامه على الحاسب اآللى وإجادة اللغات
األجنبية
م

اسم الدورة التدريبية

1
2

الدورة األساسية التاهيلية للقيادات
الدورة التاهيلية لقيادات المحليات

من

مكان إنعقاد الدورة التدريبية

إىل

أ كاديمة نارص العسكرية
مركز إعداد القادة بسقاره

خامسا الوظائف السابقة
م

اسم الوظيفة

من

1

لواء /رشطة بالمعاش

2017/8/1

2

الي بمحافظة دمياط 2018/9/4
رئيس مدينة راس ر

3

نوع القرار وزارى – محافظ

رقم القرار وتاريخه

رئيس مدينة شس الليان بمحافظة
المنوفية
رئيس ح وسط السكندرية ندبا

2019/4/10

5
6

رئيس ح العامرية أول
رئيس مركز ومدينة الميلة

2019/7/10
2020/6/8

قرار وزير التنمية
المحلية
محافظ السكندرية

2019/636

7

رئيس ح رشق المنصورة

2021/7/25

قرار محافظ

401لسنة2021/7/24

4

189ق 2019/4/10

سادسا الجزاءات  /التحقيقات  /المحاكمات
ً
سبب الجزاء

م
1

نوع الجزاء
ال يوجد

القرار
ال يوجد

تاريخه

م
1

رقم القضية
ال يوج د

موضوع القضية
ال يوج د

تاري خ الحالة
ال يوج د

سابعا  :تقارير الكفاية ( آخر ثالث سنوات )
تقرير عام 2017ممتاز

تقرير عام  2018ممتاز

تقرير عام  2019ممتاز

