
 االســـــــم : سحر وجيه إبراهيم الشوربجى
 1/8/1968  تاريــخ الميــالد :

 فرضى مؤهل متوسط  7/9/1991مؤهل متوسط ـ  5/5/1993 تاريــخ التعييـــن  :
 فرضي بالمؤهل العالى  1/2/1996ـ  24/6/2000                          

  :المؤهل العلمى
 1986التجارية عام دبلوم المدارس الثانوية  -
 جامعة الزقازيق  1998بكالوريوس الكفاية اإلنتاجية ) الشعبة التجارية ( عام  -

 1/4/2015مدير عام فى الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها : 
 مدير عام شئون العاملين جامعة المنصورة الوظيفة الحالية :

 
 الخبرة النوعية والزمنية:ـ

باإلدارة العامة للشئون اإلدارية )شئون الخدمة( جامعة المنصورة إعتبارا كاتب شئون إدارية رابع  -
 .31/12/1998حتى  15/5/1993من 

كاتب شئون إدارية ثالث باإلدارة العامة للشئون اإلدارية )شئون الخدمة( جامعة المنصورة إعتبارا  -
 . 23/6/2000حتى  1/1/1999من 

أخصائى شئون إدارية ثالث باإلدارة العامة لشئون العاملين )شئون الخدمة( جامعة المنصورة  -
 . 31/12/2004حتى  24/6/2000إعتبارا من 

أخصائى شئون إدارية ثان باإلدارة العامة لشئون العاملين )شئون الخدمة( جامعة المنصورة  -
 . 31/3/2012حتى  1/1/2005إعتبارا من 

ون إدارية أول باإلدارة العامة لشئون العاملين )شئون الخدمة( جامعة المنصورة أخصائى شئ -
 . 19/4/2014حتى  1/4/2012إعتبارا من 

 
 تابع بيان حالة السيدة / سحر وجيه إبراهيم الشوربجى

مدير إدارة الشئون الوظيفية للعاملين باإلدارة العامة لشئون العاملين جامعة المنصورة إعتبارا من  -
 . 23/12/2014حتى  20/4/2014

حتى  24/12/2014مدير عام شئون العاملين )ندبا( جامعة المنصورة اعتبارا من  -
31/3/2015 . 

 .حتى االن  1/4/2015مدير عام شئون العاملين جامعة المنصورة اعتبارا من  -
 

  

 



 :الوظائف اإلشرافية السابق شغلها 
مدير إدارة الشئون الوظيفية للعاملين باإلدارة العامة لشئون العاملين جامعة المنصورة إعتبارا  -

  . 23/12/2014حتى  20/4/2014من 
حتى  24/12/2014مدير عام شئون العاملين )ندبا( جامعة المنصورة اعتبارا من  -

31/3/2015 . 
 .حتى االن  1/4/2015مدير عام شئون العاملين جامعة المنصورة اعتبارا من  -

 تقارير كفاية األداء :
حتى  1/7/2015الفترة من  ممتاز. 30/6/2015حتى  1/1/2015الفترة من   -

 30/6/2017حتى  1/1/2017الفترة من . ممتاز 2016 –ممتاز  31/12/2015
 .ممتاز  30/6/2018حتى  1/7/2017الفترة من . ممتاز 

 العالوات التشجيعية :
-  20/10/1999 – 3/1/2011 – 7/6/2018. 

 الدورات التدريبية ومدتها ومكانها:ـ
مركز التدريب  28/6/1995 - 24/6دورة فى تنمية المهارات اإلدارية والمالية خالل الفترة من  -

 .اإلداري بكلية التجارة جامعة المنصورة
 - 18/6دورة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال شئون العاملين خالل الفترة من  -

  .مركز التدريب اإلداري جامعة المنصورة  22/6/2005
 - 13/3دورة فى تنمية المهارات فى مجال شئون العاملين )كادر عام( خالل الفترة من  -

  .مركز التدريب اإلداري جامعة المنصورة  15/3/2007
اإلدارة العامة  16/3/2008 - 9/3ى تنمية مهارات مديري اإلدارات خالل الفترة من دورة ف -

 .للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة
 - 19/3دورة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال اإلدارة اإلشرافية خالل الفترة من  -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة 29/3/2009
 - 5/2ية مهارات العاملين فى مجال اللغة اإلنجليزية خالل الفترة من دورة فى تنم -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة 10/2/2011
 22/5/2012 - 13/5دورة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال إدارة الوقت خالل الفترة من  -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة
 31/1/2013  27/1ة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال الجودة الشاملة خالل الفترة من دور  -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة



- 9/6دورة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال اإلستخدام اآلمن لإلنترنت خالل الفترة من  -
 .معة المنصورةاإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جا 12/6/2014

 15/2دورة فى برنامج اإلعداد لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام خالل الفترة من  -
 .الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة رئاسة مجلس الوزراء  12/3/2015-

 
 شهادات التقدير وخطابات الشكر:

 . 2009شهادة تقدير من محافظ الدقهلية )عامل مثالى( مايو عام  -
 . 2013شكر من السيد األستاذ/ مدير عام شئون العاملين عام  -
 . 2014شكر من السيد األستاذ/ مدير عام شئون العاملين عام  -
 .2014شكر من السيد األستاذ/ مدير عام شئون العاملين عام  -
شكر من السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة تشجيع ممارسة  -

 . 2018مارس  20ق االنتخابية الحقو 
 . 2018شكر وتقدير من السيد األستاذ / أمين عام الجامعة عام  -

  بيانات أخرى:
( 108عضو األمانة الفنية للجنة اختيار وظيفة مهندس ثالث لكلية التربية بدمياط بالقرار رقم ) -

 . 23/4/1995بتاريخ 
عضو لجنة تجهيز البيانات والمستندات الالزمة للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار رقم  -

التى تتولى اإلجراءات الالزمة لتعيين العاملين بمكافأة شاملة  21/10/2000( بتاريخ 1717)
 . 23/10/2000( بتاريخ 2على الدرجات الشاغرة بوحدات الجامعة المختلفة بالقرار رقم )

( وظيفة سائق سيارة ثالث للعمل 17الفنية للجنة االختيارات الالزمة لشغل عدد )عضو األمانة  -
 . 18/12/2000( بتاريخ 1311بوحدات الجامعة المختلفة بالقرار رقم )

عضو األمانة الفنية للجنة الفنية لتحديد صالحية المتقدمين لشغل الوظائف الحرفية والخدمات  -
 .لشغل وظيفة كهربائي   8/10/2001خ ( بتاري1660المعاونة بالقرار رقم )

عضو األمانة الفنية للجنة االختيارات الالزمة لشغل الوظائف الواردة باإلعالن المنشور  -
( بتاريخ 181بجريدتي الجمهورية واألخبار لشغل وظيفة كاتب شئون إدارية رابع بالقرار رقم )

9/2/2003 . 
( وظيفة سائق سيارة ثالث بالقرار 38لشغل عدد )عضو األمانة الفنية للجنة االختيارات الالزمة  -

 . 26/2/2004( بتاريخ 286رقم )
عضو لجنه المشار إليها فى المادة األولي فرز الطلبات المقدمة لشغل وظيفة محام بالدرجة  -

 . 10/5/2005( بتاريخ 754الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بالقرار رقم )



 –نة إختيار السادة المتقدمين لشغل وظائف )أخصائى شئون عاملين عضو األمانة الفنية للج -
 –طباخ  –كاتب شئون إدارية  –مشرف تغذية  –أخصائى تغذية  –أخصائى شئون إدارية 

( بتاريخ 1996معاون خدمة( بفرع الجامعة بدمياط( بالقرار رقم ) –فرد أمن  –جناينى 
31/5/2010 . 

( وظيفة فرد أمن عن 60عضو لجنة تلقى وتسجيل وفرز الطلبات للمتقدمين لشغل عدد ) -
 . 8/7/2010( بتاريخ 2638طريق التعاقد بصفة مؤقتة بمستشفى الطوارئ بالقرار رقم )

عضو األمانة الفنية فى لجنة تلقى وتسجيل الطلبات لشغل وظيفة فرد أمن )سكرتارية  -
عن طريق التعاقد بمستشفى الطوارئ بالقرار رقم طبية( معاون خدمة بصفة مؤقتة 

 . 26/10/2010( بتاريخ 4321)
( مشرف أمن للعمل على 10عضو لجنة تلقى وتسجيل وفرز الطلبات لشغل عدد ) -

 . 25/9/2010( بتاريخ 3832البوابات الرئيسية للجامعة بالقرار رقم )
 –يفة سائق سيارة عضو لجنة تلقى وفحص الطلبات المقدمة من الراغبين لشغل وظ -

كهربائي  –ميكانيكي عفشه سيارات  –ميكانيكي بنزين سيارات ميكانيكي ديزل سيارات 
 . 2/1/2011( بتاريخ 32جناينى بالقرار رقم ) –عامل دوكو  –سيارات 

عضو لجنة تلقى وفحص الطلبات للسادة المتقدمين لشغل وظيفة مشرف أمن وفرد أمن  -
 . 24/3/2011( بتاريخ 1073بالقرار رقم )

سكرتير( للعمل  –عضو لجنة تلقى وفحص الطلبات للمتقدمين لشغل وظيفة )مدير مكتبة  -
 . 2011( بتاريخ 1684بمكتب العالقات الخارجية بالجامعة بالقرار رقم )

كهربائى بالقرار رقم  –عضو األمانة الفنية إلجراءات االختيارات لشغل وظيفة سباك  -
 . 11/5/2011( بتاريخ 1723)

عضو لجنة تلقى وفحص الطلبات لشغل وظيفة أخصائى شئون إدارية بصفة مؤقتة بالقرار  -
 . 9/6/2011( بتاريخ 2188رقم )

عضو اللجنة الفرعية للسالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمبنى اإلدارة العامة  -
 . 23/10/2011( 3291للجامعة بالقرار رقم )

لين والمنح واإلجازات الدراسية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار األمانة الفنية لجنة شئون العام -
 . 21/11/2012( بتاريخ 4184رقم )

عضو اللجنة الدائمة لضم مدد الخدمة العسكرية والخبرة العلمية والعملية للعاملين بالجامعة  -
 (1767بأقسام التعليم والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالقرار رقم )

 . 12/5/2014بتاريخ 



عضو اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة العاملين بالجامعة المنهى خدمتهم لحصر  -
( 1467رصيد األجازات االعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )

 . 22/6/2014بتاريخ 
)قسم التعليم(  عضو األمانة الفنية للجنة المنح واألجازات الدراسية للعاملين بالجامعة -

 . 7/8/2014( بتاريخ 3537بالقرار رقم )
 . 6/8/2014( بتاريخ 3231أمانة لجنة شئون العاملين بالقرار رقم ) -
المشاركة بفاعلية فى لقاء مسئولى ومشرفى وحدات التنظيم واإلدارة الذى عقد بقاعة  -

المركزى للتنظيم بالجهاز  8/9/2014المؤتمرات بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى يوم 
 .قطاع شئون المديريات ووحدات التنظيم واالدارة –واإلدارة 

عضو اللجنة الدائمة لضم مدة الخدمة العسكرية والخبرة العلمية والعملية للمغيبين قبل  -
للعاملين بالجامعة بأقسام التعليم والمستشفيات  2015( لسنة 18العمل بالقانون رقم )

 . 2/12/2015( بتاريخ 6781المتخصصة بالقرار رقم ) الجامعية والمراكز الطبية
( بتاريخ 203أمانة فنية لجنة المنح واإلجازات الدراسة قسم التعليم بالقرار رقم ) -

15/1/2015 . 
عضو اللجنة لبحث التظلمات المقدمة من بعض العاملين بالجامعة قسم التعليم من تقارير  -

( بتاريخ 1143في حالة تنحي احد األعضاء بالقرار رقم ) 2014كفاية األداء عن عام 
2/3/2015 . 

رئيس اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العاملين بالجامعة المنهي خدمتهم لحصر  -
( بتاريخ 3096ازات االعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )رصيد االج

9/12/2015 . 
( بتاريخ 6203عضو لجنة الموارد البشرية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم ) -

4/11/2015 . 
( بتاريخ 6860عضو لجنة للموارد البشرية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم ) -

7/12/2015 . 
ـ  3/1إلقاء محاضرة للعاملين بالجامعة في مجال الموارد البشرية خالل الفترة من  -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة 10/1/2016
عضو اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العاملين بالجامعة المنهي خدمتهم لحصر  -

( بتاريخ 134رصيد االجازات االعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )
11/1/2016 . 



بشان سريان أحكام  2015( لسنة 118عضو لجنة لدراسة كيفية تنفيذ القانون رقم ) -
على العاملين بالمستشفيات الجامعية  2014( لسنة 14خامس من القانون رقم )الفصل ال

   .21/2/2016( بتاريخ 1212واإلدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعة بالقرار رقم )
 6/3/2016( بتاريخ 1569عضو لجنة لشئون العاملين بقسم التعليم بالجامعة القرار رقم ) -

  
ـ  11/3الجامعة في مجال شئون العاملين خالل الفترة من إلقاء محاضرة للعاملين ب -

 .اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة 16/3/2015
( بتاريخ 2181أمانة فنية لجنة المنح واألجازات الدراسية بقسم التعليم بالجامعة بقرار رقم ) -

30/3/2016. 
ين بالجامعة المنهي خدمته لحصر عضو اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العامل -

( بتاريخ 3171رصيد األجازات االعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء الخدم بالقرار رقم )
18/5/2016 . 

عضو لجنة لبحث التظلمات المقدمة من بعض العاملين بالجامعة بقسم التعليم عن تقارير  -
( بتاريخ 3941القرار رقم )فى حالة تنحى احد االعضاء ب 2015كفاية األداء عن عام 

26/6/2016 . 
عضو لجنة ترتيب واختيار المتقدمين لتشغيل عمال خدمات معاونة باجر يومي بإدارة  -

( بتاريخ 3012الحرم الجامعي واإلدارة العامة للشئون االدارية بالقرار رقم )
28/11/2016 . 

( بتاريخ 8241)عضو لجنة الموارد البشرية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم  -
1/12/2016 . 

بالقرار  2018/ 2017عضو اللجنة المشكلة إلعداد مشروع موازنة الجامعة للعام المالي  -
 . 18/12/2016( بتاريخ 8483رقم )

عضو اللجنة الدائمة لضم مدد الخدمة العسكرية والخبرة العلمية والعملية للعاملين بالجامعة  -
( 8557بأقسام التعليم والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالقرار رقم )

 . 21/12/2016بتاريخ 
 29رقم  عضو لجنة لدراسة الطلبات المقدمة من فئات التكليف المنصوص عليها بالقانون -

)األطباء والصيادلة وأطباء األسنان وهيئات التمريض الصحيين والفئات  1974لسنة 
الطبية الفنية المساعدة( لتعديل التكليف من والى أقسام المستشفيات الجامعية والمراكز 

   23/5/2017( بتاريخ 3284الطبية المتخصصة وقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم )



عاملين بالجامعة فى تنمية مهارات العاملين فى مجال الموارد البشرية يوم إلقاء محاضرة لل -
 .باإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة جامعة المنصورة  4/6/2017

بالقرار  2019/  2018عضو لجنة اعداد مشروع موازنة جامعة المنصورة للعام المالي  -
 . 21/11/2017( بتاريخ 7566رقم )

مات المقدمة من بعض العاملين بالجامعة قسم التعليم من تقارير امانة فنية لبحث التظل -
( بتاريخ 7894بالقرار رقم ) 30/6/2017حتى  1/1/2017كفاية االداء عن الفترة 

6/12/2017 . 
عضو اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العاملين بالجامعة المنهي خدمتهم لحصر  -

( بتاريخ 7992حصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )رصيد األجازات االعتيادية التى لم ي
12/12/2017 

 . 2017حضور مؤتمر الدولي العالمي للبحث العلمي والتكنولوجيا المبتكرة عام  -
عضو لجنة مراجعة الهيكل الوظيفي بالجامعة واقتراح ما يلزم بشان تعديله كما تتولي  -

( بتاريخ 256بالقرار رقم ) مراجعة بطاقات وصف الوظائف واختصاصات كل وظيفة
10/1/2018 . 

عضو اللجنة الدائمة الختيار أكفء المتقدمين للتعاقد على الوظائف التى يتم اإلعالن  -
عنها وقت الحاجة أوال بأول وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري رقم 

 . 19/2/2018( بتاريخ 1070بالقرار رقم ) 2017لسنة  110
للجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العاملين بالجامعة المنهي خدمتهم لحصر عضو ا -

( بتاريخ 1130رصيد األجازات االعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )
22/2/2018 . 

 ( بتاريخ1131األمانة الفنية لمنح األجازات الدراسية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم ) -
22/2/2018 . 

( بتاريخ 1132عضو لجنة الموارد البشرية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم ) -
22/2/2018 . 

عضو اللجنة الدائمة لضم مدد الخدمة العسكرية والخبرة العلمية والعملية للعاملين بأقسام  -
تاريخ ( ب1133التعليم والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة بالقرار رقم )

22/2/2018 . 
( بتاريخ 3206األمانة الفنية لمنح األجازات الدراسية بقسم التعليم بالجامعة بالقرار رقم ) -

6/6/2018 . 



عضو اللجنة الدائمة لضم مدد الخدمة العسكرية والخبرة العلمية والعملية للعاملين بأقسام  -
( بتاريخ 4542)التعليم والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالقرار رقم 

8/8/2018 . 
عضو اللجنة الدائمة لفحص ملفات خدمة السادة العاملين بالجامعة المنهي خدمتهم لحصر  -

( بتاريخ 4543رصيد األجازات االعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء الخدمة بالقرار رقم )
8/8/2018 . 


