
 

 ة ــــــة الدقهليــــمحافظ    

 ربين ــة شــز ومدينــة مركــرئاس 

 إدارة المـوارد البشــريـة      

            ************** 

 محمد محمد عوض حلم   للسـيد /  الحالة الوظيفيةبيــان                    
بي   نائب   رئيس مركز ومدينة شر

 

         :  :  البيانات الشخصــيـة أول 

  محمد محمد عوض حلىم  : الرباعي واللقب  االســـــــم

    26803171200958 :  الرقـم القومي 
 ذكــــر :النـــــوع  

             1968/ 3/ 17:    تاريـــخ الميـــــالد  

   دكرنس-ميت روىم الصغي   : محـــل الميـالد
   الدقهلية : محافظـــة الميــالد

  لممس :  ةــالديان
   مصـري :ة الجنسيـ

  دقهلية دكرنس-ميت روم الصغي   :  محل اإلقامـة الحالي بالتفصيل
                                                      01060824491 :  حمولم

 :  الوظيفيــة:  البيانات  ثانيــا 
 2019(79) : بالقــرار  رقـم                                             مدير عام:   الدرجـــة الحاليــة

   :    مصدر قرار الحصول عىل الدرجة
 2014/ 10/ 01:    تاريــــخ الحصول عىلي الدرجـة

بي   نائب  ::الوظيفة الحالية       لمركز ومدينـة شر
        24/12/2019     :  تاريــــخ شغلها 
 2028/ 03/ 17  :ةاريـــخ انتهـاء الخدمـت

 رابعــا :  التأهيـــل العلم  
 المؤهالت الدراسية وتاريــــخ الحصول عليها :  - 1

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

 المنصورة  1995 ليسانس حقوق 1

 
 :  عليها  الدـورات التدريبيـة الحاصــل  –2

 مكان انعقاد الدورة التدريبية إل مــــــن  اســـــــــــم الوظيفــة م

 دكرنس  10/12/1990 08/12/1990 دورة العاملي   الجدد  1

 دكرنس  04/06/1998 18/05/1998 عضاء الشئون القانونية دورة ل  2

 سقارة 29/09/2004 25/09/2004 الشئون القانونيةدورة تنمية مهارات السادة مديرى  3

 منهج  4
 
 دكرنس  WORD XP 22/02/2010 04/03/2010دولة تدريبية ف

 منهج  5
 
 دكرنس  WORD XP 07/02/2010 18/02/2010دولة تدريبية ف

 



ة الخدمة   ـــ مسي 
 )الوظائف السابقة (     : القسم الثان 

 
رقم القرار      نوع القرار وزاري/محافظ  إل من  اسم الوظيفة  م

 ه وتاريخ

    01/02/1990 موظف 1

    26/20/1996 باحث قانون   2

    12/10/2014 مدير المكتب الفن  برئاسة المركز 3

    26/09/2017 مدير ادارة  المجالس واللجان 4

   17/01/2020 17/03/2019 رئيس الوحدة المحلية بديم الشلت 5

 
 :  سادسـا :  الجزاءات والتحقيقـات

 سبب الجــزاء  القرار وتاريخه  نوع الجــزاء  م

 د ل يوج  د ل يوج  د ل يوج  1

 

 تاريــــخ اإلحالة موضوع القضية  رقم القضية  م

 ــــــــــــــــــــــــــــدل يوجــــــ ل يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ل يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــد 1

 :   سـابعـا :  تقريـر الكفـايــة
 ممتــــــاز 2021عــام                                                     ممتــــــاز    2020عــام                                       ممتــــــاز     2019عــام  


