
 السیرة الذاتیة
 

البیانات الشخصیة

 

إبراھیم سعد یوسف الشرقاوى  االسم
التجارة   الكلیة

شعبة إدارة األعمال  القسم
كبیر أخصائیین بدرجة مدیر عام       الدرجة الوظیفیة

 تاریخ المیالد ١٩٥٧- ٦-٢

البحیرة  مكان المیالد

مصرى  الجنسیة
البحیرة –دمنھور  –شارع الفالوجا  ٥  العنوان الحالي

 الحالة االجتماعیة متزوج                                                                                   
٠٤٥٣٣١٦٣٧  فاكس العمل

 تلیفون العمل ٠٤٥٣٣١١٦٧٩
  التدرج الوظیفى والخبرات:

 . ١٩٨٨-٩-١٨الى  ١٩٨٥-٦-١٠من أخصائى شئون العاملین ثالث بكلیة التجارة "فرع دمنھورط جامعة اإلسكندریة  -

-٦-٢٨وحتى  ١٩٨٨-٨-١٩أخصائى شئون عاملین ثالث بكلیة اآلداب "فرع دمنھور"جامعة اإلسكندریة اعتبارا من  -
١٩٩٣ . 

- ٧- ٢٨وحتى  ١٩٩٣-٦-٢٩دمنھور"جامعة اإلسكندریة اعتبارا من أخصائى شئون عاملین ثان بكلیة اآلداب "فرع  -
١٩٩٣ . 

-٥-١وحتى   ١٩٩٣-٧-٢٩را من رئیس قسم الشئون اإلداریة بكلیة اآلداب "فرع دمنھور"جامعة اإلسكندریة اعتبا -
١٩٩٧ .  

-٥-١وحتى   ١٩٩٣-٧-٢٩رئیس قسم الشئون اإلداریة بكلیة اآلداب "فرع دمنھور"جامعة اإلسكندریة اعتبارا من  -
١٩٩٧ .  

 إلقاء دورات :
 محاضر دورة تدریبیة لموظفى كلیات إدارة فرع جامعة اإلسكندریة بدمنھور لبرنامج شئون العاملین

إنھاء خدمة –أعارات  –أجازات  –" تعینات   
  فى الفترة         ٢٠٠٩دیسمبر  

  خطابات الشكر
 الجھة السبب

لتمیز فى تطبیق قوانین التجنید.ا   
السید  ا .د/ نائب رئیس 

 الجامعة لشئون فرع
 دمنھور

لتمیز فى تطویر الكلیة وتحسین األداء.ا   ةمن مجلس الكلی  
 ا .د/ عمید الكلیة  السمعة الطیبة والخبرة العلمیة  .  
  قسم التاریخ واألثار    لمشاركة فى جمیع األنشطة .ا  



 مشاركة مجتمعیة :        

٢٠٠٦ - ٢٠٠٥-  ٢٠٠٤التنسیق للقبول بالجامعات والمعاھد  مكتب محافظة البحیرة " أعوام رئیس مكتب        
            المجالس واللجان:

.                                                         وحتى تاریخھ ١٩٩٨عضو مجلس الكلیة منذ عام   ١ 
وحتى تاریخھ . ١٩٩٨علمیة محكمة " منذ عام  عضو مجلس إدارة دوریة اإلنسانیات بالكلیة "مجلع  ٢ 

 ٣ المشاركة فى العدید من ورش العمل الخاصة بمشروع وحدة ضمان الجودة .
 ٤ .٢٠١٠وحتى أكتوبر  ٢٠٠٩عضو بمجلس أمناء جامعة اإلسكندریة منذ عام 

 ٥ وحتى تاریخة. ٢٠٠٦عضو بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلیة منذ عام 
 ٦ وحتى تاریخھ . ٢٠١٠بمجلس أمناء جامعة دمنھور من نوفمبر عضو 

 أنشطة أخرى:
 ١ .٢٠٠٤وحتى عام  ١٩٩٨وضع التقریر السنوى عن نشاط الكلیة للعرض على مجلس الجامعة منذ عام 

 ٢ وضع الالئحة اإلداریة والمالیة لوحدة الحاسب اآللى بالكلیة " وحدة ذات طابع خاص ".
اإلدارة والمالیة المقترحة لوحدة التعلیم المفتوح " وحدة ذات طابع خاص "وضع الالئحة   ٣ 

المشاركة فى وضع الالئحة اإلداریة والمالیة  لمركز الدعم اإلعالمى بفرع جامعة اإلسكندریة بدمنھور 
 ٤ "وحدة ذات طابع خاص".

 شھادات التقدیر:
  لشئون فرع دمنھور للجھد المبذول لخدمة الكلیة.شھادة تقدیر من السید  ا .د/ نائب رئیس الجامعة 

  شھادة تقدیر من إدارة فرع الجامعة بدمنھور للجھد المبذول فى مجال األنشطة الطالبیة .
.  ٢٠١٠-٢٠٠٩شھادة تقدیر من قسم األثار للمساعدة فى إنجاح أحتفالیة الكلیة بختام النشاط لعام    

 الدورات التدریبیة
التدربیة الحادیة عشرة لبرنامج شئون العاملین خالل الفتــرة من بتقدیر جیـد الدورة 

 جـــدا وكان الترتیب الثانــى.
 

 ١ اسم الدورة

١٩٩٢- ١٢-٦وحتى  ١٩٩٢-١١-١٤   التاریخ 
 ٢ اسم الدورة .الدورة التدریبیة  لبرنامج إدارة األزمات والكوارث خالل الفترة بتقدیر جیـــــد جـــــــدا 

  التاریخ   ١٩٩٨- ١١-١٢وحتى  ١٩٩٨-١٠-٣١
 ٣ اسم الدورة الدورة التدریبیة لبرنامج تنمیة مھارات اإلدارة اإلشرافیة 

  التاریخ ٢٠٠١- ١٠-٢١وحتى  ٢٠٠١-٩-١٥
الدورة التدریبیة بمركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات لبرنامج "الجوانب 

 ٤ اسم الدورة المالیة فى الجامعات المصریة " 
. ٢٠٠٥مارس  ٦-٤الفترة من     التاریخ 

الدورة التدریبة بمركزتنمیة  قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات لبرنامج "اتخاذ 
المشكالت ".القرارات وحل   ٥ اسم الدورة 

٢٠٠٥مارس  ٩-٧   التاریخ 
 ٦ اسم الدورة 
   التاریخ 

 

  


