
 محافظة الدقهليه      
 رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد  

  ادارة الموارد البشرية  
 البيانات األساسية والوظيفية 

 القسم األول : البيانات األساسية: 
 - أوال: بيانات شخصية ووظيفية: 

 
 النوع: ذكر    26411221201937اإلسم الرباعي:عاطف فؤاد السعيد فرج     الرقم القومي:   

 
 دقهلية  الديانة: مسلم       الجنسية: مصري  –بنى عبيد  – م 23/11/1964تاريخ ومحل الميالد 

 
 دقهلية    –بنى عبيد   – محل اإلقامة الحالي   
 

 محل اإلقامة السابق )إن وجد(:
    

   010062500317محمول:          2640062رقم التليفون: مكتب:                   منزل: 
 

   الحالةاالجتماعية: )متزوج ويعول( 
 

   م .1/7/2016فى17الدرجة الحالية: االولى  التخصصية    نوع ورقم قرار التعيين على الدرجة الحالية:قرار رقم 

 

   م2020لسنة287بالقرار رقم   18/5/2020الوظيفة الحالية: نائب رئيس مركز ومدينه بنى عبيد    تاريخ شغلها:

 

 رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد . جهة العمل الحالية 

 

   جهة التعيين ألول مرة:  رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد  م                   4/7/1992التعيين ألول مرة: 

 

   الوظيفة قبل القيادات: االدارة الهندسية/رئيس قسم االمالك                    26/6/2007التعيين الفرضي: 

 

   م         المصرف المالي )إن وجد( : رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد  22/11/2024الخدمة:تاريخ انتهاء 

 

   أمر اداري -م        نوع ورقم قرار التعيين : 25/7/2011تاريخ التعيين بالقيادات: 

 

   : الدرجة الثانية التخصصيةالدرجة عند التعيين بالقيادات

 

 عليها: المؤهالت الدراسية وتاريخ الحصول  
 م. 1983دبلوم صنايع  – 1
 م.   2005بكالوريوس تجارة    - 2

 - الدورات التدريبية الحاصل عليها:
 xpدورة ويندوز   –1
 دورة في مجال الحاسب اآللى.    - 2
 بسقاره  30/12/2012الى  25/12/2012دورة تدريبية في مجال تنمية مهارات سكرتيرى الوحدات القروية من    - 3

 
 



 الثاني: مسير الخدمة: القسم 
 الوظائف السابقه:       

 
 فنى تنظيم برئاسة مركز ومدينة بنى عبيد.  -االدارة الهندسية    -  1 
 
 فنى أمالك. برئاسة مركز ومدينة بنى عبيد.   - االدارة الهندسية   - 2
 
 رئيس قسم  األمالك برئاسة مركز ومدينة بنى عبيد.    - االدارة الهندسية  - 3
 
 م 2012/ 5/3فى  82سكرتير الوحدة المحلية باليوسفية بالقرار-4
 
 م من قبل رئيس المركز  . 2014لسنة   64رئيس الوحدة المحلية بميت سويد بالقرار رقم   -5
 
 م 2015لسنة   383مساعد رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالقرار-6
 
 م . 2016( لسنة 15مساعد رئيس مركز تمى االمديد بالقرار رقم ) -7
 
 نائب رئيس مركز  ومدينه بنى عبيد     -8
 
      . مدير المتابعه برئاسة مركز ومدينةدكرنس  -9
   

 الجزاءات / التحقيقات / المحاكمات:  
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