
 

  محافظة الدقهلية               

 ميت سلسيل رئاسة مركز ومدينة      

 الموارد البشرية            

 

 - أوال :بيانات شخصية ووظيفية : 

 -السيد احمد احمد احمد حجاجاالسم الرباعي واللقب:  -

    27609011202876الرقم القومى  -

 : ذكر  النوع  -

 الديانة مسلم الجنسية مصرى ميت سلسيلالميالد :  1976/    9/  1تاريخ الميالد : -

 الدقهلية  -ميت سلسيل  -حى سلطان العصرمحل االقامة بالتفصيل : . -

محل االقامة السابق )ان وجد( :   -

........................................................................................ 

 01000448300.... محمول / 0502716666. منزل /2711880رقم التليفون: مكتب /  -

 ..............متزوج ويعول : الحالية االجتماعية   -

 1/7/2020االولى أ فى الدرجة الحالية : -

   102-   رقم قرار الحصول على الدرجة الحالية  2020     /7/     1   تاريخ الحصول على الدرجة : -

 2020لـ  

 قرار محافظ  مصدر قرار الحصول على الدرجة: -

-   : الحالية  :     ميت سلسيلرئيس مركز  نائب  الوظيفة  القرار    2/2016  /21تاريخ شغلها  ورقم 

 201/ 173 محافظ

نوع ورقم     2016  /2/    21تاريخ الندب :  ميت سلسيل   رئيس مركز  نائب  الوظيفة المنتدب عليها   -

   173/2016القرار 

 ميت سلسيل جهة العمل الحالية: رئاسة مركز ومدينة   -

 تاريخ التعيين الفرضي )ان وجد(        /       /  2004/   7/ 1تاريخ التعيين ألول مرة :  -

مدير التفتيش المالي  الوظيفة قبل القيادات : ميت سلسيلجهة التعيين ألول مرة: مركز ومدينة  -

 واإلداري 

 مركز ومدينة ميت سلسيل المصرف المالي )ان وجد( :  2036/   9 /1اريخ انتهاء الخدمة:  ت -

 94/2012القرار: محافظ رقم قرار التعيين :  2012  /3 /5تاريخ التعيين بالقيادات:  -

   –الدرجة عند التعيين بالقيادات: الثالثة   -
 

 

 



 : التأهيل العلمى :  ثانيا

 المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها : -1

 اسم الجهة الحاصل منها على المؤهل  تاريخ الحصول على المؤهل المؤهل الدراسي اسم  م

 جامعة المنصورة 1998 بكالوريوس تجارة  1

   دبلومه  2
 

 :   الدورات التدريبية الحاصل عليها -2

مكان انعقاد الدورة   الى من اســــــم الدورة التدريبية  م
 التدريبية 

تنمية مهارات مديري التفتيش المالي   1
 واإلداري

 بسقارة التنمية المحلية  25/2/2005 21/2/2005

 

 :                            القسم الثانى : مسير الخدمة 

 نوع القرار  الـــى  من اســـــم الوظيفة م
وزاري /  

 محافظ 

رقم القــــــرار  
 وتاريخـــه 

موظف تعاقد بالخدمات   1
 الجماهيرية 

 التنظيم واالدارة  سكرتير عام  30/6/2004 1/2/2003

 تعين محافظ  11/4/2005 1/7/2004 باحث شئون لجان ومجالس 2

  رئيس مركز  28/2/2012 5/3/2012 مدير التفتيش المالي واإلداري 3

 محافظ  محافظ  20/2/2016 5/3/2012 مساعد رئيس المركز  4

 

 - الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات : 

 سبب الجــــزاء تاريخه  القـــرار نوع الجـــزاء  م

 ال يوجد 
 

 تاريخ االحالة  موضــــــوع القضيــــــــة رقم القضية م

  ال يوجد  1
 

 ممتاز 2020ممتاز  2019ممتاز  2018تقارير الكفاية: )آخر ثالث سنوات(

          

 

 

 


