
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ن مالك عيد منصور1 التمويل والمحاسبة11/11/1975جاكلي 
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
رئيس قسم الجودة

ي2 ن دمحم خضن 25/2/1976ماجده حسي 
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
مكتب وكيل الكلية

31/3/1985هبه دمحم محمود مصطفن3
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

االستحقاقات

20/10/1985مي خالد عبداللطيف دمحم4
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

الشئون المالية

التنمية االدارية23/11/1982هند دمحم عبد الحميد5
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

ثان
المكتبة

ي متابعة 11/01/1968الهام محمود علي ابوالعال6
 
كبي - اخصائ

رئيس قسم شئون 

الطالب

ي احمد علي7
ي لطفن

وظائف التعليم10/03/1960لطفن
- باحث شئون تعليم 

كبي 
مكتب عميد الكلية

13/5/1978رنيم إبراهيم دمحم امام8
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

مكتب عميد الكلية

06/07/1969دمحم مرسي دمحم ابوالعال9
- باحث دراسات عليا 

اول

رئيس قسم رعاية 

الشباب

ه علي خضن السيد10 ثالث- مهندس الهندسه06/01/1989امي 
الخدمات 

ونية االلكير

ن الكليةكبي - مهندس زراعي الزراعة11/02/1970حمدي عبدالخالق دمحم السيد11 امي 

كبي - مهندس زراعي 03/04/1962عبده دمحم عبده سعد12
رئيس الفسم اإلداري لمبنن 

الميكاترونيك

االعالم01/01/1982دمحم نبيل شعبان عبدهللا13
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ي- 
ن
ثائ

العالقات العامة

ن14 الهندسية المساعده21/9/1968سالم عبدالرؤوف دمحم حسني 
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
الخزينة

ي عبدالمحسن15
19/7/1969نض الدين حسنر

ي شئون هندسية 
- فنن

اول
الصيانة

ي الكلية المضية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية كيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

1صفحة 
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ي الكلية المضية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية كيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

20/11/1980احمد عبدالمبدي عساف إبراهيم16
ي شئون هندسية 

- فنن

رابع
معاون الكلية

المكتبية02/10/1966منن محمود دمحم رمضان17
-  كاتب شئون ادارية 

اول

رئيس قسم الموارد 

ية البشر

ي الزراعة والتغذية09/03/1984حماده عبدالسميع عطيه حسن18
ي زراعي فنن

ثالث- فنن
ف بالمبنن  مشر

التعليمي

ي زراعي 11/07/1979اسامه دمحم ابوالمجد علي19
ثالث- فنن

ف بالمبنن  مشر

التعليمي

ي زراعي 08/10/1981طه حسن حزين مرسي20
ثالث- فنن

ف بالمبنن  مشر

التعليمي

ي تغذية 03/04/1981دمحم سيد احمد عبداللطيف21
ثالث- فنن

ف بالمبنن  مشر

التعليمي

الخدمات المعاونة 22/6/1970حكمت دمحم دمحم سليمان22
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
عامل خدمات

 علي23
ن 01/04/1989وليد غريب حسي 

- الخدمات المعاونة 

الخامسة
عامل خدمات

ن24 10/03/1982حسن دمحم دمحم حسي 
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
عامل خدمات

2صفحة 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي متابعة
 
10100(1)شئون الطالب 1اخصائ

ي شئون افراد
 
10(1)المكتبة 10 اخصائ

21150

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون مالية
 
4اخصائ

 - (1)االستحقاقات 

(1)الشئون المالية 
2

مكتب وكيل  - (1)الجودة 

(1)الكلية 
250

20(2)مكتب عميد الكلية  20باحث شئون تعليم

10(1)رعاية الشباب 10باحث دراسات عليا

3030

1مهندسمهندسالهندسه4
ونية  الخدمات االلكير

(1)
10100

االعالم5
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
10100(1)العالقات العامة 1

وظائف التعليم

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث دراسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو اخصائ

علميه وثقافية 3

اإلجمالي

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون افراد 
 
باحث - اخصائ

ي - شئون مجالس 
 
اخصائ

ي تخطيط - متابعة 
 
- اخصائ

ي تنظيم وادارة 
 
- اخصائ

ي تطبيق نظم ولوائح
 
اخصائ

التنمية االدارية

1

اإلجمالي

جدول يوضح الوظائف المتاحة بالكلية لمضية الصينية للتكنولوجيا التطبيقيةكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات
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ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 
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ن الكلية 2مهندس زراعي مهندس زراعي الزراعة6 1(1)امي 
رئيس الفسم اإلداري 

(1)لمبنن الميكاترونيك 
150

الهندسية المساعده7
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة اجهزه

ي شئون هندسية
1(1)الصيانة 3 فنن

معاون  - (1)الخزينة 

(1)الكلية 
233.3

8
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
ية 1 كاتب شئون ادارية 10100(1)الموارد البشر

ي الزراعة
3فنن

ف بالمبنن  مشر

(3)التعليمي 
30100

ي التغذية
1فنن

ف بالمبنن  مشر

(1)التعليمي 
10100

440100

30100(3)عامل خدمات 3عمالعامل خدماتالخدمات المعاونة 10

2415963

 

اإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

9

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفنن

فنن

اإلجمالي

4صفحة 
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2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

250التنمية االدارية1

450التمويل والمحاسبة2

30وظائف التعليم3

1100الهندسه4

1100االعالم5

250الزراعة6

333.2الهندسية المساعده7

1100المجموعة النوعية المكتبية8

ي الزراعة والتغذية9
4100فنن

3100الخدمات المعاونة 10

 عامي 
ن ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي    2019و2018مقارنة بي 

بالكلية لمضية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات


