
  
محافظــــة الدقهليــــــة           
رئاســة مركــز ومدينــة شــربين   
إدارة المـوارد البشــريـة           

غادة الحمادي احمد محمد  / ةللسـيد الحالة الوظيفية بيــان                     

رئيس مركز ومدينة شربين                                     
  

           البيانات الشخصــيـة  : أوال

                        حمد محمدأ الحمادى غادة الســـــــم الرباعي واللقب : ا

    26812231202601 الرقـم القومي :  

           1968/ 12/  23 :  تاريـــخ الميـــــالد 

     شارع جول جمال / بلقاس : محـــل الميـالد  

  الدقهلية :  محافظـــة الميــالد 

     مسلم  : الديانــة 

            مصـريه الجنسيـة : 

دقهليه  شارع جول جمال ــ بلقاس ـــ  :   محل اإلقامـة الحالي بالتفصيل  

                         0503920005 ( 1مكتب )  : رقم التليفونات 

                                                                           

  

البيانات الوظيفيــة   ثانيــا :  

2016   (17: )رقـم   بالقــرار          الدرجة األوىل الدرجـــة الحاليــة :   

                                       محافظ: قرار مصدر قرار الحصول عىل الدرجة 

2016/ 7/ 1:   تاريــــخ الحصول عىلي الدرجـة   

بي    :   الوظيفة الحالية                    رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينـة شر

   2022/ 4/ 6     تاريــــخ شغلها : 

2022(227: )قرار محافظ رقم   

بي   رئيس الوحدة  :  الوظيفة المنتدب عليها          المحلية لمركز ومدينة شر

2022/ 4/ 6 :  تاريــخ الندب  

ن ألول مرة                                              2002/ 5/ 1  :  تاريــخ التعيي 

ن ألول مرة   مجلس مدينة بلقاس   :  جهـة التعيي   

ي 
ن الفرضن                                                                     :  تاريــخ التعيي 

مدير التفتيش الماىلي واإلداري   الوظيفة قبـل القيادات :   

                               2028/ 12/ 23  :  تاريـــخ انتهـاء الخدمـة

بي    :   المرصف المالي     رئاسة مركز ومدينة شر  

التأهيـــل العلمي   : ثالثًا      

المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها :  - 1  

 اسم الجهة الحاصل منها عىل المؤهل  تاريـخ الحصول عىل المؤهل  اسم المؤهل الدراسي  م

 جامعة المنصورة  1990 بكالوريوس تجارة  1

 

  



    الدـورات التدريبيـة الحاصــل عليها :  –2 

 مكان انعقاد الدورة التدريبية  إل مــــــن  اســـــــــــم الدورة  م

1 DATABASE4 29/9 /1992  17/10/1992  جامعة المنصورة  

29/10/2006 التفتيش الماىلي واإلداري  2  16/11/2006  
بمحافظة مديرية التنظيم واإلدارة 

 الدقهلية 

ي الشكاوى وتفتيش ماىلي و  3
دارىإأخصائ   7/11 /2010  1/12 /2010  

بمحافظة مديرية التنظيم واإلدارة 

 الدقهلية 

ICDL 7/8/2011 دورة 4  25/9 /2011  رئاسة مركز ومدينة بلقاس 

5 
ي مجال أمالك  

دورة تنمية مهارة النواب ف 

 الدولة 
9/10 /2018  11/10/2018  مركز سقارة 

7/4/2019 القيادة النسائية 6  11/4 /2019  مركز سقارة 

افيةدورة اإل  7 عداد لشغل الوظائف اإلشر  15/12/2019  23/12/2019  
بمحافظة مديرية التنظيم واإلدارة 

 الدقهلية 

8 
لشاغلي   2016/ 81دورة قانون الخدمة المدنية

افية  الوظائف اإلشر
12/2 /2020  20/2 /2020  

بمحافظة مديرية التنظيم واإلدارة 

 الدقهلية 

المراكز والمدندورة تنمية مهارات رؤساء  9  23/12/2020  27/12/2020 بمحافظة الدقهليةمركز التدريب    

10 
دارة الذات لرؤساء المراكز والمدن  إالقيادات و 

حياء ونوابهم ومساعديهم واأل   
1/5/2021  6/5/2021  محافظة الدقهلية 

  )الوظائف السابقة (                                    الخدمةالقسم الثاني ـــ مسيرة  

اسم الوظيفة             م نوع القرار   إل من 
 وزاري/محافظ 

ه وتاريخ رقم القرار  

دارى إو  ماىل مفتش 1          

ف 2 دارى لمركز المعلومات التنمية  إو  ماىل مشر

 المحلية 
      408/2009  

ونيةمدير الحكومة اإل 3 لكتر        510/2010  

16/2011       مدير مكتب خدمة العمالء لمعلومات المرافق  4  

دارىواإل  الماىل وكيل إدارة التفتيش 5        495/2011  

دارى واإل  الماىل مدير التفتيش 6        1784  /2011  

ق المنصورة ىح مساعد رئيس 7 شر        100/2015  

ومدينة بلقاسمساعد رئيس مركز  8        393/2016  

2018/ 127       نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس  9  

2019/  280       نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة  10  

2020/  9       نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس  11  

بي    12 6/4/2022 رئيس مركز ومدينة شر تاريخة  حتر   2022/  227 محافظ   

الجزاءات والتحقيقـات   : ا سادسـً    

 تاريــــخ اإلحالة موضوع القضية رقم القضية م

 ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ال يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد  1

ة تقريـر الكفـايــ  ـا :سـابعً   
ــاز   2020  عــام    -    ممتــــــاز 2019  عــام    -    ممتــــــاز 2018  عــام ممتــــ  


