
 شرين احمد حسن إبراهيم يسن : االســـــــــم
 27/2/1960 : الدـتاريــــخ المي

 ةالخدمة العام ةفرض بعد ضم مد 1/5/1986 فعلى ـ 1/5/1987 تاريــــخ التعيين:
 .ضم مدة سابقة  25/3/1984                        

  من جامعة المنصورة 1982عام شعبة المحاسبة دور مايو  بكالوريوس التجارة :المؤهل العلمى
  .1/4/2012بدرجة مدير عام في  -الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها:

كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام )تيسير اعمال اإلدارة العامة  الوظيفة الحالية:
 .للموازنة والحسابات(

  :ـ الخبرة النوعية والزمنية
مــــن إعتبــــارا جامعــــة المنصــــورة مراجــــا حســــابات كالــــض بمركــــز أمــــراض الكلــــى والمســــال  البوليــــة   -

 .30/6/1997حتى  1/9/1987
 1/7/1997 مـــنإعتبـــارا جامعـــة المنصـــورة  الطـــل البيطـــر شـــئون ماليـــة كالـــض بكليـــة  أخصـــائي  -

 .31/12/1998حتى
 1/1/1999 مــــنإعتبــــارا جامعــــة المنصــــورة  الطــــل البيطــــر بكليــــة  كــــانشــــئون ماليــــة  أخصــــائي  -

 . 31/12/2004حتى
ــــة  أخصــــائي - ــــة أولشــــئون مالي ــــارا ة جامعــــة المنصــــور  البيطــــر  الطــــل بكلي  1/1/2005 مــــنإعتب

 .29/3/2006حتى
 مــــنإعتبــــارا جامعــــة المنصــــورة  بــــاإلدارة العامــــة للموازنــــة والحســــابات أولشــــئون ماليــــة  أخصــــائي -

 .20/7/2011حتى   30/3/2006
ــــة والح - ــــاإلدارة العامــــة للموازن ــــة ب ــــارا مــــن مــــدير إدارة الموازن ــــدبا( جامعــــة المنصــــورة اعتب ســــابات )ن

 .31/3/2012حتى   21/7/2011
كبيــر أخصــائيين شــئون ماليــة بدرجــة مــدير عــام ) يــام بعمــل مــدير إدارة الموازنــة نــدبا(  بــاإلدارة  -

  .20/7/2012حتى  1/4/2012العامة للموازنة والحسابات جامعة المنصورة اعتبارا من 
بــاإلدارة العامــة  يــر أخصــائيين شــئون ماليــة بدرجــة مــدير عــام ) يــام بعمــل مــدير إدارة الموازنــة(كب -

 . 29/4/2019حتى  21/7/2012للموازنة والحسابات جامعة المنصورة اعتبارا من 
 كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام )تيسير اعمـال اإلدارة العامـة للموازنـة والحسـابات( -

 عامـــة للموازنـــة والحســـابات  جامعـــة المنصـــورة ولحـــين اإلعـــ ن عـــن و ي ـــة مـــدير عـــامبـــاإلدارة ال
 .حتى اآلن  30/4/2019اعتبارا من  الموازنة والحسابات بالجامعة 

 
 

 



  : الوظائف اإلشرافية السابق شغلها
دار  بمركز الخدمات ا - لبيطرية بكلية الطل البيطر  جامعة المنصورة إعتبارا مسئول مالي وا 

  30/3/2006حتى  21/6/1998من 
مدير إدارة الموازنة باإلدارة العامة للموازنة والحسابات )ندبا( جامعة المنصورة اعتبارا من   -

 31/3/2012حتى  21/7/2011
الموازنة ندبا(  باإلدارة  كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام ) يام بعمل مدير إدارة -

  20/7/2012حتى  1/4/2012العامة للموازنة والحسابات جامعة المنصورة اعتبارا من 
باإلدارة العامة  كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام ) يام بعمل مدير إدارة الموازنة( -

كبير  29/4/2019حتى  21/7/2012للموازنة والحسابات جامعة المنصورة اعتبارا من 
 أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام )تيسير اعمال اإلدارة العامة للموازنة والحسابات(
 مباإلدارة العامة للموازنة والحسابات  جامعة المنصورة ولحين اإلع ن عن و ي ة مدير عا

 .حتى اآلن  30/4/2019اعتبارا من  الموازنة والحسابات بالجامعة
 

  ـ: تقارير كفاية األداء
 ممتاز  30/6/2015حتى  1/1/2015ال ترة من  -
  ممتاز 2016 –ممتاز 31/12/2015حتى  1/7/2015ال ترة من  -
 30/6/2018 حتى 1/7/2017 –ممتاز  30/6/2017حتى  1/1/2017ال ترة من  -

 .ممتاز
 

 العالوات التشجيعية:
 3/1/2011؛   2/11/2004  ؛  29/3/2001  -
 

 الدورات التدريبية ومدتها ومكانها:ـ
 مركز 22/3/2001ـ  17/3ن دورة في برنامج تنمية مهارات رؤساء األ سام خ ل ال ترة م -

  .اإلستشارى كلية التجارة جامعة المنصورة التدريل
 اإلدارة 14/5/2008ـ  10/5تـرة مـن خـ ل ال  دورة في برنامج تنمية مهارات مدير  اإلدارات -

 .العامة للتن يم واإلدارة إدارة التدريل  جامعة المنصورة 
 6/6خــ ل ال تـرة مــن  الحســابات الحكوميـةدورة فـي برنــامج تنميـة مهــارات العـاملين فــي مجـال  -

 .اإلدارة العامة للتن يم واإلدارة إدارة التدريل  جامعة المنصورة 10/6/2009ـ
ــــاني خــــ ل ال تــــرة مــــن  - ــــادات الصــــت الك ــــة  27/6/2010ـ  5/6دورة إعــــداد وبنــــاء  ي أكاديمي

 .السادات للعلوم اإلدارية



 .2007( عام ICDLدورة كمبيوتر ) -
 . 2008( عام ICTP) دورة كمبيوتر -
 ـ 15/4خ ل ال ترة من  دورة في برنامج تنمية مهارات العاملين في مجال األزمات -

 المنصورة اإلدارة العامة للتن يم واإلدارة إدارة التدريل  جامعة 23/4/2012
 

 شهادات التقدير وخطابات الشكر:
 البيطر  الطل * شكر وتقدير من السيد أ.د/ عميد الكلية


