
                              ةي وزارة التنمية المحل

 االمانة العامة لالدارة المحلية 

 االدارة العامة لشئون القيادات 

 ساسية والوظيفية البيانات ال                                               

 ساسية  القسم االول : البيانات ال

 اوال بيانات شخصية ووظيفية : 

          محمد عبد هللا على الصبروت االسم رباعى /   •

   ذكرالنوع /      6509181202759الرقم القومى /   •

 الجنسية / مصرى        الديانة / مسلم     المعصرة محل الميالد :      1965/ 9/ 18 : قامة تاريخ ومحل اإل •

 .    دقهلية  -بلقاس   - المعصرةقامة الحالى : محل اإل  •

 نفسه   -:   قامة السابق محل اإل  •

 01003422134محمول / رقم تليفون :    •

 الحالة االجتماعية : متزوج     •

 .   311/2016تاريخ الحصول عليها                            التخصصية الثانية الدرجة الحالية :  •

 محافظ   :  مصدر قرار الحصول على الدرجة   •

 2022/ 1/ 25 تاريخ شغلها :  رئيس مركز ومدينه بلقاس       نائب  الوظيفة الحالية :  •

 محافظ  نوع ورقم القرار :    •

 نبروه مركز ومدينة نائب رئيس جهة العمل الحالية :  •

                                     تاريخ التعيين الفرضى :                              4/2/2002التعيين الول مرة : تاريخ  •

 الوحدة المحلية بالمعصرة مرة : لول جهة التعيين  •

 2025/ 9/ 18 تاريخ انتهاء الخدمة ) بلوغ سن المعاش ( :  •

 311/2016محافظ       رقم قرار التعيين : :  مصدر القرار             2016/ 3/ 23:  تاريخ التعيين بالقيادات  •

 اليوجد  البريد االلكترونى :  •

 

 

 



 :  هيل العلمى أا التثالث  

 ة وتاريخ الحصول عليهاي المؤهالت الدراس

 اسم الجهة الحاصل منها على المؤهل الحصول على المؤهلتاريخ  اسم المؤهل الدراسى  م

 جامعة المنصورة  1989 بكالوريوس تجارة  1

 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها

 مكان انعقاد الدورة  الى نم اسم الدورة التدريبية  م

 االسكندرية  12/6/2006 9/6 ميةتنمية المهارات في محو ال 1

 سقارة 6/12/2018 2/12 لرؤساء القرىتنمية المهارات   2

 المنصورة   2019 تنمية المهارات السلوكية  3

 مركز تدريب بلقاس  20/4/2004 29/3 لى دورة بالحاسب اآل 4

 

 القسم الثانى : مسير الخدمة 

 رقم القرار وتاريخه  نوع القرار  الى من اسم الوظيفة  م

 2004 محافظ 3/2013 2/4/2002 مدير مركز معلومات التنمية المحلية  1

 2013 محافظ 2016 2013 مدير مركز المعلومات  2

 2016 محافظ 27/5/2017 23/3/2016 سكرتير الوحدة المحلية بالمعصرة  3

 2017 محافظ 25/5/2018 25/5/2017 رئيس الوحدة المحلية بالستامونى 4

 2018/ 219 محافظ 10/10/2018 16/9/2018 مساعد رئيس مركز بلقاس  5

 2018/ 651 محافظ حتى تاريخه  11/8/2018 رئيس الوحدة المحلية بالزهراء 6

 

 

 

 

 



                                الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات :  

 سبب الجزاء  تاريخه  القرار نوع الجزاء  م

 2018لسنه  439فى القضيه رقم  2021/ 4/ 6 201رقم  حاله إ 1

 2019لسنه   463فى قضيه رقم  14/9/2021 551رقم  خصم شهر   2

 

 ) أخر ثالث سنوات (.  -تقارير الكفاية : -
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