
 بيانات األساسية والوظيفية 

 أوال : بيانات شخصية ووظيفية: 
 

 إبراهيم الشافى  االسم رباعى : محمود اسماعيل عبد  -

 

 النوع : ذكر  -   27810251201874الرقم القومى :  -

 

   مصريالجنسية :  – االسالم       الديانه:  –    10/1978/ 25تاريخ ومحل الميالد :   -

 

   الحالى : منية مجاهد / مركز دكرنس/ محافظة الدقهلية محل االقامة  -

 

   01022057100محمول :–  0503471461منزل:    –  0503476154رقم تليفون مكتب:  -

 

   الحالة االجتماعية : متزوج  -

 

   1/7/2019الدرجة المالية الحالية : الثانية) أ( التخصصية       تاريخ الحصول عليها : -

 

   ومدينة المنصورة  الوظيفة الحالية : نائب رئيس مركز  -

 

   6/8/2020فى 2020لسنة  431بقرار المحافظ رقم 08/2020/ 06تاريخ شغلها:  -

 

   جهة العمل الحالية : رئاسة مركز ومدينة المنصورة   -

 

   جهة العمل األصلية : رئاسة مركز ومدينة دكرنس  -

 

    جدتاريخ التعيين الفرضى:      /       /       ان و      7/2004/ 2التعيين ألول مره :  -

 

    المصرف المالى )ان وجد( :   10/2038/ 25تاريخ انتهاء الخدمه : -

 

 mariem004@yahoo.com البريد االلكترونى )ان وجد(:  -

 
 

mailto:mariem004@yahoo.com


 ثالثا: التأهيل العلمى 
 المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول عليها:  -1

 اسم الجهة الحاصل منها على المؤهل تاريخ الحصول على المؤهل اسم المؤهل الدراسي  م
 جامعة األزهر 2001عام  قسم محاسبة - بكالوريوس تجاره 1

 
 الدورات التدريبية الحاصل عليها: -2
 مكان انعقاد الدورة التدريبية  الى  من  اسم الدورة التدريبية    م
مركز تدريب الحاسب برئاسة مركز  win98 27/8/2002 9/9/2002دورات كمبيوتر  1

 دكرنس 
مركز تدريب الحاسب برئاسة مركز  word97 17/9/2002 29/9/2002دورات كمبيوتر  2

 دكرنس 
بقاعة    –التنظيم واالدارة بالدقهلية    دورة تفتيش مالى وادارى  3

 مديرية الزراعه بالدقهلية 
 مركز تدريب محافظة الدقهلية    دورة اعداد القاده  4

 
 

 القسم الثانى : مسيرة الخدمه
  

 الوظائف السابقه: 

رقم القرار   مصدر القرار  الى  من  اسم الوظيفة  م
 وتاريخه 

رئاسة مركز ومدينة   25/06/2006 04/7/2004 االدارية الشئون  1
 دكرنس 

 

رئاسة مركز ومدينة   11/4/2017 26/6/2016 مفتش مالى وادارى  2
 دكرنس 

 

رئاسة مركز ومدينة   15/5/2017 12/4/2017 مدير المكتب الفنى   3
 دكرنس 

 35امر ادارى رقم 

 2017لسنة 

رئاسة مركز ومدينة   22/4/2018 16/1/2018 مكلف مدير الشئون االدارية  4
 دكرنس 

 4امر ادارى رقم 
 2018لسنة 

قرار محافظ  محافظة الدقهلية  14/10/2018 18/4/2018 مساعد رئيس مدينة محلة دمنه 5
  240الدقهلية رقم 

 18/4/2018فى 

وكيل ادارة التفتيش المالى   6
 واالدارى 

ومدينة  رئاسة مركز  6/8/2019 21/11/2018
 دكرنس 

 43امر ادارى رقم 

 2018لسنة 

قرار محافظ  محافظة الدقهلية  20/12/2019 6/8/2019 نائب رئيس مدينة محلة دمنه  7
  373الدقهلية رقم 

 06/08/2019فى 

قائم باعمال رئيس مدينة محلة  8
 دمنه

قرار محافظ  محافظة الدقهلية  12/2/2020 21/12/2019
  552الدقهلية رقم 

 21/12/2019فى 

قائم باعمال رئيس مدينة محلة  9
 دمنه

قرار محافظ  محافظة الدقهلية   14/6/2020 4/4/2020
  216الدقهلية رقم 

 4/4/2020فى 

نائب رئيس مركز ومدينة   10
 المنصورة 

قرار محافظ  محافظة الدقهلية   حتى تاريخه  6/8/2020
  431الدقهلية رقم 

 6/8/2020فى 

 



 
 


