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 محافظة الدقهلية     

 البيطريمديرية الطب 

 شئون العاملين     

 

 

 يان حالة وظيفية ب

 

 الحسنين المتولي السيد الحسنين    /م ـــــــــــــــــاالس •

 4/9/1965    / الد ـــــتاريخ المي •

 الدقهلية  –مركز أجا  – كفر عوض     /ة ـــــل اإلقامــمح •

ــ القومالرقم   •  26509041202694   / يــــ

ــ الموبايم  ــرق •  01006435275    /ل ـــ

 متزوج ويعول       /الحالة االجتماعية    •

 1988مايو   - البيطرية الطبيةبكالوريوس العلوم  /الحاصل عليه  العلميالمؤهل  •

 البيطريمديرية الطب    /الجهة المعين بها  •

 18/3/1991    /ن ــخ التعيي ــــتاري •

 .العالية  الوظيفيبالدقهلية بالمستوى   البيطريمدير مديرية الطب  / ةـــالحاليالوظيفة  •

 17/2/2022     /ا  ــــخ شغلهـــتاري •

 مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أعمالقائم  •

 688قرار رقم  10/2020/ 5     شغلها تاريخ    

 بالدقهليةوالمجازر  العامة الصحةمدير عام      

 538قرار رقم     15/10/2017   تاريخ شغلها     
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  /الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها  •

  -1/7/2006 األولى -1/1/1999فى الثانية -18/3/1991الثالثة فى       

 1/4/2012بتاريخ ام ــمدير ع -كبير أخصائيين        

 البيطريللطب  التخصصيةلوظائف ا  / المجموعة النوعية •

 
 

   ممتاز(/2019) ممتاز( /2018)  تقارير الكفاية عن عام    

 / ممتاز( 2021/ ممتاز( )2020تقارير الكفاية عن عام ) •

 جيد جدا مدى اإللمام باللغة االنجليزية/   •

  ( ICDLجيد جدا  وحاصل على دورة  ) /  اآلليمدى اإللمام بالحاسب  •

 تشجيعية  تعالوا أربع حاصل على وحدات مفاضلة أخرى /  •

 1/2019/ 24 – 28/6/2012 – 31/3/2003  -  16/12/1998 في        
 

 

 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها : •
 

دورة اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية في الفترة  من   •

 بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.  9/12/2021إلى   28/11/2021

 

دورة الرقابة اإلدارية المنعقدة بمقر هيئة الرقابة اإلدارية خالل الفترة  من   •

إلتمام البرنامج التدريبي في مجال نشر   19/4/2018  يتح 15/4/2018

 .إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه
 

دورة اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام من الفترة  •

 .بمركز إعداد القادة بالقاهرة 8/6/2017  حتى 21/5/2017

للتدريب على رعاية الحيوان بسخا الفترة   الدوليبالمركز  صناعي دورة تلقيح  •

 .12/1996/ 26/إلى 21/12من 

الهيئة العامة    في 2010المجازر والتفتيش على اللحوم سنة  فيدورة مدرب  •

 للخدمات البيطرية . 
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بمديرية  31/12/2011إلى  31/11تنمية المهارات اإلشرافية من   فيدورة  •

   .التنظيم  واإلدارة

  البيطري بمديرية الطب  8/3/2011إلى  7/3دورة أمراض دواجن الفترة من  •

 بالدقهلية 

 .23/2/2011إلى  22/2ر بإمبابة الفترة من دورة أنفلونزا الطيو •

 

 : خطابات الشكر وشهادات التقدير  •

بالدقهلية للمشاركة لتشخيص إصابة السل بالذبائح وطرق    البيطريشهادة من كلية الطب    -

 .23/5/2010بتاريخ  الصحي اإلعدام 

 .2012(عام  مثالييوم الوفاء ) طبيب   فيشهادة من نقابة األطباء البيطريين  -

                        السيد الوزير محافظ الدقهلية  معالي ولة من ذشهادة شكر تقدير على الجهود المب -

 طن أسماك فاسدة ( 11الصحافة واإلعالم ( على ضبط قضايا هامة )   إدارة) 

 .24/4/2012بتاريخ     

مباحث التموين والتجارة بالدقهلية عن المشاركة الفعالة فى كافة   إدارةشهادة من  -

 . العمل  في والتفاني مباحث التموين واإلتقان  إدارةتقوم بها   التيالحمالت التفتيشية  

 للقيام بالعمل  10/2016/ 5تقدير من مؤسسة التكافل االجتماعي بتاريخ  شهادة شكر و    -

 علي  أكمل وجـــــــه و حسن التعاون للصالح العام. 

عرفانا وتقدير  9/2016/ 21شهادة تقدير من نقابة األطباء البيطريين بالدقهلية بتاريخ  -

ء لمهنة الطب  للكفاءة والتميز في العمل والمجهود المبذول في أداء الواجب والوال

 . البيطري

  .3/3/2016أداء العمل بتاريخ  فيللتميز والتفوق   البيطري شهادة من مديرية الطب   -          
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 الوظائف اإلشرافية والقرارات اإلدارية:  •

 .8/3/1991تعييني بإدارة أجا البيطرية  -1

 30/4/1991استالم العمل بتاريخ تم  -2

 .1991العمل بإدارة أجا البيطرية كطبيب بيطري ثالث  -3

 .1992العمل بوحدة طنامل البيطرية كطبيب تموين طبي  -4

 .1993ندبي كطبيب بيطري ثالث بمجزر طنامل  -5

 .4/5/1993تعييني مدير مجزر أجا بتاريخ  -6

    الوزارة في ذات الحين بتكليفي للعمل كمدرب  بناء على تعليمات السيد الدكتور وكيل -7

 .1997لألطباء البيطريين بمجزر ميت العامل      

 .1/1/2008مدير مجزر طنامل بتاريخ   -8

 .1/4/2009نقلى إلى ديوان عام المديرية للعمل بإدارة المجازر   -9

 .1/4/2009العمل كرئيس قسم التفتيش على اللحوم بتاريخ  -10

ائم -11 ة الطـب البيطري  ـق ععمـال مـدير إدارة المجـازر والتفتيش على اللحوم بمـديرـي ـب

 .30/8/2016بتاريخ  728بالدقهلية بالقرار رقم 

بتاريخ   538مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالقرار رقم    -12

15/10/2017. 

بتـاريخ  688لقرار رقم قـائم بـععمـال مـدير مـديريـة الطـب البيطري بـالـدقهليـة بـا -13

5/10/2020. 

ــتوى الوظيفي الـعالـية  -14 وكـيل الوزارة ـمدير ـمديرـية الـطب البيطري ـباـلدقهلـية ـبالمســ

     .17/2/2022اعتبارا من 

                                                                                                     

 

    
 


