
 محافظة الدقهلية 
 مديدال  رئاسة مركز ومدينة تىم
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 البيانات الساسية والوظيفية للسيد/ محمد حسن السعيد اسماعيل 

 
 البيانات الساسية:  القسم الول

 
ا
 : بيانات شخصية ووظيفيةاول

 االسم الرباعي /  محمد حسن السعيد اسماعيل    

 النوع : ذكر                         26511121201375:  الرقم القومي 

 دقهلية  –السنبالوين   –قالم طوخ ال   -محل الميالد :     1965/ 11/ 12تاري    خ الميالد: 

 : مرصي    الديانة: مسلم       الجنسية

: طوخ ال   دقهلية –السنبالوين   –قالم محل اإلقامة الحالي

 دقهلية  –السنبالوين   –قالم محل اإلقامة السابق)إن وجد(:  طوخ ال  

   01009050665رقم تليفون العمل : 

وج ويعول     الحالة االجتماعية: مت  

 2012/ 04/ 01تاري    خ الحصول عليها: .    ول الدرجة الحالية: ال

 نوع ورقم قرار التعيي   عىل الدرجة الحالية: قرار المحافظة رقم لسنة  

 2021/ 03/  22مديد    تاري    خ شغلها: الوظيفة الحالية :نائب رئيس مجلس ومدينة تىمي ال 

 2021لسنة   137نوع ورقم القرار : قرار المحافظ رقم  

 نوع ورقم القرار :            الوظيفة المنتدب عليها :            تاري    خ الندب :    /    /   

 مديد                                                  جهة العمل الحالية: رئاسة مركز ومدينة تىم ال    -

 1992/ 07/ 04التعيي   لول مرة:     - 

ي : 
 التعيي   الفرض 

 جهة التعيي   لول مرة : رئاسة مركز ومدينة السنبالوين 

 الوظيفة قبل القيادات/  

 المرصف المالي ) إن وجد (:         2023/ 11/ 12تاري    خ انتهاء الخدمة : 

 تاري    خ التعيي   بالقيادات:  

   :  نوع ورقم قرار التعيي  

 ول  الهندسية      الدرجة عند التعيي   بالقيادات :  ال

ي ) إن وجد (: ال يوجد  
ون  يد االلكت   التر

 

 



: ني  ثا  -المؤهالت الدراسية وتاري    خ الحصول عليها:  -1ا: التأهيل العلىمي

 اسم الجهة الحاصل منها عىل المؤهل  تاري    خ الحصول عىل المؤهل  اسم المؤهل الدراسي  م
 السنبالوين 1983 دبلوم صنايع  1

 الزقازيق  1997 كفاية انتاجية 2

 هندسة 2000 بكالوريوس هندسة كهرباء  3
 

 -الدورات التدريبية الحاصل عليها: 

 مكان انعقاد الدورة التدريبية  إل من اسم الدورة التدريبية  م
ن الجدد           1 ي للعاملي  نامج التدريبر  دارة بالمنصورة التنظيم وال  22/02/1994 15/02/1994 دورة البر

نامج   2 البر ي 
فن لل دورة  ي  وظائف التدريبر لشغل  عداد 

ي ورؤساء القرى   سكرتب 
 دارة بالمنصورة التنظيم وال  29/08/2000 12/08/2000

 سقارة 09/05/2006 07/05/2006 رؤساء مكاتب االستثمار دورة تنمية مهارات 3

 سقارة 06/02/2014 02/02/2014 لمديرى المراكز التكنولوجية   دورة تبسيط االجراءات 4

 سقارة 27/03/2014 23/03/2014 دورة تنمية مهارات المكاتب  الفنية 5

 

: ست  الخدمة:    الوظائف السابقة  ي
 القسم الثان 

 رقم القرار وتاريخه  نوع القرار  ل إ من اسم الوظيفة  م
 2001لسنة   600 داخل  26/03/2014 15/10/2001 مدير مكتب تسيب  االعمال 1

 2010لسنة   617 داخل  26/03/2014 05/06/2010 االقتصاديةمدير التنمية  2

 2014لسنة   576 داخل  10/07/2016 26/03/2014 مدير المكتب الفبن  3

ق المنصورة  4  2016لسنة  257 محافظ 09/01/2013 31/05/2015 نائب رئيس ىح شر

 2016لسنة   617 محافظ 01/11/2016 11/07/2016 مهندس بمديرية الطرق بالدقهلية 5

 2017لسنة 19 محافظ 06/08/2019 08/01/2017 نائب مدير المنطقة الصناعية بجمصه 6

 2019لسنة   509 محافظ 05/08/2020 24/11/2019 مديدنائب رئيس مركز ومدينة تىم ال  7

 2020لسنة   431 محافظ 16/09/2020 06/08/2020 نائب رئيس ىح غرب المنصورة  8

 2021لسنة   137 محافظ حبى تاريخه  2021/ 22/3 مركز ومدينة تىم االمديدنائب رئيس  9
 

 -الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات : -

 سبب الجزاء  تاريخه القرار نوع الجزاء  م
 اليوج                            د 1

  

 تاري    خ اإلحالة  موضوع القضية   رقم القضية   م
 اليوجــــــــــــــــــد 

 ممتاز   2020ممتاز                                  2019تقارير الكفاية ) آخر ثالث سنوات (     
ية                                يعتمد,,,,,                        م. الجزاءات                          المختص     مدير الموارد البشر

 مديرعام/ حممد ابراهيم البسيونى 
 رئيس مركز ومدينة متى االمديد 

 
 
 
 
 
 
 


