
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات األساسية والوظيفية

 : : البيانات األساسية  القسم األول 

    27103111200268 الرقم القوىم :                  كريمة صديق عبدالغفار أحمد     سم : ال 

 م  1999  :  اريخهــــــــــت                        وتربية علوم بكالوريوس    :  هل ؤ الم

ن :                              م 2013/ 2/ 1  تاريــــخ التعيي 

        م2014/ 10/ 1 :  تاريــــخ الحصول عليها                     الثانية التخصصية    الدرجة الحالية :  

  التنمية االداريةالمجموعة الوظيفية :    

وه   : الحالية  الوظيفة    تاريخها :          نائب رئيس مركز ومدينة نبر

ــخ الميالد    م  1971/ 3/ 11        : تاريــ

 المنصورة  –ش قناة السويس  –ش أبو ديبة      :  محل االقامة  

 01065030774     : رقم المحمول 

 ممتاز اخر ثالث سنوات         يةتقارير الكفا 

 

 الدورات التدريبية :_     

  

 تاريــــخ الدورة مكان الدورة  اسم الدورة  م

دارية والقيادية قيادات العمل  دورة تنمية المهارات ال  1

 التنفيذى النسائية

 2019/ 9/ 26اىل  2019/ 9/ 22 مركز سقارة بالقاهرة  

 

 السابقة :_  الوظائف    

ة  الوظيفة م  تاريــــخ القرار  مصدر القرار  الفبر

 اىل من

  داخىل   11/6/2015 1/3/2013 طرش  مسئول رخص المحالت كفر األ  1

 محافظة الدقهلية

 مركز ومدينة نبروهرئاسة 

 مركز المعلومات

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

 



ن   21/1/2016 11/6/2015 سكرتب  الوحدة المحلية بكفر االطرش  2 بي   2015لـ234 م .م شر

عة  3 البر كفر  لقرية  المحلية  الوحدة  رئيس 

 ديم  الق

 2016لـ90 محافظ 26/6/2016 22/1/2016

 2016لـ597 محافظ 19/9/2016 27/6/2016 رئيس الوحدة المحلية بكفر االطرش  4

ق المنصورة  5  2016لـ760 محافظ 24/2/2018 20/9/2016 مساعد رئيس ىح شر

ن  6 بي   2018لـ137 محافظ 2019/ 5/ 25  25/2/2018 نائب رئيس مركز ومدينة شر

 2019لـ280 محافظ 3/8/2019 27/5/2019 رئيس مركز ومدينة المطرية نائب  7

وه   8  2019لـ71 محافظ 11/1/2020 4/8/2019 نائب رئيس مركز ومدينة نبر

ق المنصورة   9  2019لـ584 محافظ 9/8/2020 21/1/2020 نائب ىح شر

 2020لـ431 محافظ 24/7/2021 10/8/2020 نائب ىح غرب المنصورة   10

 2021لـ402 محافظ 6/9/2021 26/7/2021 ب رئيس مدينة محلة دمنة  نائ 11

  ممتاز اخر ثالث سنوات      _ تقارير الكفاية : 

 -التحقيقات/ المحاكمات :  / الجزاءات

 األسباب رقم القرار وتاريخه نوع الجزاء

  2021لسنة   284تظلم من القرار رقم  2021/ 10/ 20بتاريــــخ  459 خصم خمسة ايام  

     

 

 


