
 محافظة الدقهلية        

 رئاسة مركز ومدينة المنزلة  

 شئون العاملينإدارة       

 

 بيان احلالة الوظيفية 
 طارق سيد أمحد سيد أمحد شلب للسيد /  

 -البيانات الشخصية :   -أوالً: 
  

      26407071200516  -  الرقا القوم:  طارق سمميد مدمد سمميد مدمد شممل :       - االسمما الرعا :   -

 الدقهليه   -المنزله   -الطواعره  محل الميالد   7/7/1964  -تاريخ الميالد  - ذكر النوع  

 مصرى  الجنسية    -مسلا    الديانة   

 الدقهليه -مركز المنزله   –الطواعره  – محل اإلقامة الحال:   -   

                                 3300165       منزل  -  (    7700249)    فاكس (  3700465مكتب ) رقا التليفون   -   

                            01220882120  محمول   -   

 

 ثانيًا : البيانات الوظيفية

 
 :   املؤهالت الدراسية وتاريخ احلصول عليها  ثالثا

 

 
 

 ( مدير  ام –مستشار ب  –العالية  –مستشار م   – )الممتازةاألول: تنمية إدارية  الحالية الدرجة  -   

 األول: )م(  –ك ير مخصائيين  –عادثين  )ك ير                                                                              

 (  تكليف(–ا اره   –تعاقد  - االول: )ب(–     

     2020لسنة  35 رقا قرار الحصول  ل: الدرجة             2019/ 7/ 1  - الدرجة تاريخ الحصول  ل:  -   

 ( محافظ –  وزاري –رئيس الوزراء  )  محافظه       الدرجة مصدر قرار الحصول  ل:  -   

 2019/ 270محافظة  -القرار  مصدر    2019/ 5/ 22 شغلها تاريخ  -    نائب رئيس المركز      الحالية الوظيفة  -   

              2004/ 1/7 التعيين  تاريخ -         عادث شئون  املين الوظيفة المعين  ليها    -   

 2004 لسنة 349رقا القرار                                               محافظه  القرارمصدر         

                المنزلةلمركز ومدينة  المحلية الوددة مرة جهة التعيين ألول    -            2004/ 7/ 1 تاريخ التعيين ألول مرة  -   

   داريوإ ماليمفتش  الوظيفة ق ل القيادات   -                    ) إن وجد ( الفرضيتاريخ التعيين  -    

  ) إن وجد (   الماليالمصرف  -                     2024/ 7/ 7   تاريخ انتهاء الخدمة  -   

 

 إسا الجهة الحاصل منها  ل: المؤهل  تاريخ الحصول  ل: المؤهل  المؤهل الدراس: إسا م

 جامعة قناة السويس  1989 قسا محاس ة –عكالوريوس تجارة   1



   الدورات التدريبية احلاصل عليها :  رابعا:  

 

 خامسًا ) الوظائـــــــــــــــــف السابقـــــه ( 

 نوع القرار إل:  من إسا الوظيفة م

وزارى / 

 محافظ 

وتاريخ  رقا 

 القرار

1 
مفتش مال: وإدارى عرئاسة 

 المركز
2004    

2 
مدير مشروع الخ ز عرئاسة 

 المركز
2008    

3 
مسا د رئيس المركز لشئون 

 القرى
 محافظة  2013/ 7/ 28 2009/ 6/ 21

ف:   359

17 /6 /2009 

4 
 مسا د رئيس المركز لشئون

 المدينة
 محافظة  2014/ 3/ 23 2013/ 7/ 29

ف:   268

25 /7 /2013 

5 
القيام عأ مال نائب رئيس المركز  

 عجانب  مله 
1/10 /2013  

رئاسة  

 المركز

ف:   361

1/10 /2013 

6 
القيام عأ مال رئيس المركز 

 عجانب  مله 
30 /10/2013 

لمدة شهر من  

 تاريخ القرار 
 محافظة 

ف:   378

30 /10/2013 

 111/2014 محافظة    2018/ 2/ 21   2014/ 3/ 23 نائب رئيس مركز المنزله   7

 2019/ 5/ 21 1/3/2018 مدير إدارة التنمية ال شرية 8
رئاسة  

 المركز
 

 

مكان إنعقاد الدورة   إل:  من الدورة التدري ية إسا م

 التدري ية

 التنظيا واإلدارة  11/2006/ 16 10/2006/ 29 عرنامج التفتيش المال: واإلدارى  1

2 
دورة التخطيط اإلستراتيج: لنواب المراكز  

 والمجالس 
 سقارة 8/5/2014 4/5/2014

3 
تنمية مهارات نواب المراكز ف: مجال الشئون  

 10 القانونية رقا
 سقارة 5/2/2015 1/2/2015


