
2من   1الصفحة    

 
 

 بيـــــــــــــــــان حالــــــة وظيفية 
 (  محمد البدوي أحمد) 

 

 محمد البدوي أحمداالســـــــــــــم     :     •
 27306181200855 الرقـــــــم القومي :  •

 18/7/1973 تـــــاريخ الميالد       : •

 01021719229   -  0503551668ليفون :  رقم الت •

 محافظة الدقهلية    -  منية النصر  مركز-  النزليــــالد          :      محل الم •
 محافظة الدقهلية    -  منية النصر  مركز-  النزل  محل اإلقامة الحالي :  •
 ثاني زراعىأخصائي :   الوظيفيالمسمى  •
 الحالة االجتماعية   : متزوج ويعول  •
لسنة   110بقرار المحافظ الدقهلية رقم  6/2/2013  : اريخ التعين ألول مرة   ت •

2013 

لسنة   336بقرار المحافظ الدقهلية رقم  15/6/2002تاريخ التعين االفتراضي :  •

2014 

تاريخ الحصول على       ) التخصصية (  الثانية     :             الدرجة الحالية •
 1/7/2019الدرجة : 

 ل األصلية : رئاسة مركز ومدينة منية النصرجهة العم •
نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية   :           الوظيفة الحالية •

 .  2020( لسنة   بقرار المحافظ رقم )

 .  4/9/2034 :تاريخ انتهاء الخدمة       •

 

 :  ميالتأهيل العل

 الدراسي سم المؤهلا م
تاريخ الحصول  

 على المؤهل 
 أسم الجهة الحاصل عليها 

 للتعاون الزراعي  العاليالمعهد  1996 زراعة بكالوريوس    .1

 

 

 محافظة الدقهلية

رئاسة مركز ومدينة  

 المطرية 

 ادارة الموارد البشرية 

 



2من   2الصفحة    

 

 :  الوظائف السابقة

رقم القرار   نوع القرار  الى من  االســــــــــم  م
 و تاريخه

     مفتش بإدارة المتابعة   .1

     مفتش مالى وإدارى   .2

مدير شئون البيئة والنظافة    .3

 والتجميل 

    

مشرف عام على األشغال برئاسة   .4

 المركز

    

 الدورات الحاصلة عليها : 

مكان انعقاد الدورة   الى من  االســــــــــم  م
 التدريبية 

1.  
 26/3/2015 22/3/2015 دورة تدريب فى المتابعة الميدنية 

مركز تدريب التنمية  

 ةالمحلية بسقار

2.  
 21/4/2016 17/4/2016 دورة تدريب فى محاربة الفساد 

مركز تدريب محافظة 

 الدقهلية

مركز تدريب التنمية   23/1/2020 19/1/2020 دورة تدريب فى  شئون البيئة   .3
 المحلية بسقارة

دورة تدريب فى السكرتارية ومدير   .4

 مكتب المحافظ
23/2/2020 27/2/2020 

مركز تدريب التنمية  
 ة بسقارةالمحلي

5.  
 12/3/2020 8/3/2020 دورة فى تنمية قدرات ومهارات القادة

مركز تدريب محافظة 

 الدقهلية

 تقارير كفاية االداء عن اخر ثالث سنوات :

 ) ممتاز ( 2020عام  –) ممتاز (  2019عام  –) ممتاز (  2018عام 

 :  التأديبيةلة للمحكمة الجزاءات/ التحقيقات/ االحا
 ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــد . 

 8/7/2021:   فيتحريًرا 

 
 

 


