
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة4/9/193مها دمحم إلسيد إلخولي1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 

رئيس قسم شئون 

مالية

وظائف إلتعليم23/6/1968إنتصار سيد غالب2
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون طالب

ن إلعدوي3 إلخدمات إالجتماعية20/5/1963عادل علي حسي 
ي خدمة 

 
إخصائ كبي 

إجتماعية
ن إلمعهد إمي 

29/11/1975دمحم سيف إلدين عبدإلعزيز4
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول

رئيس قسم رعاية 

طالب

ي إجتماعي 23/2/1985مي ؤسماعيل دمحم5
 
إلمكتبةثان- إخصائ

 محمود علي6
ي معمل إلعلوم16/10/1989منن

 
شئون ماليةثالث- إخصائ

ي إحصاء إإلحصاء21/4/1973صفاء إلشحات إلسيد7
 
شئون ماليةثان- إخصائ

ي مصطفن8
 
إلتمريض إلعالي07/09/1973نوره شوق

ي تمريض 
 
- إخصائ

كبي 
تمريض

ن9 ي إمي  ي تمريض 21/11/1974نجالء صير
 
تمريضإول- إخصائ

ي10
ي تمريض 07/08/1975إمل عبدإلعظيم إلحسينن

 
تمريضإول- إخصائ

ي تمريض 07/10/1977إمل محمود دمحم علي11
 
تمريضإول- إخصائ

ي تمريض 07/10/1978سهي  دمحم دمحم سعد12
 
تمريضإول- إخصائ

ه إسعد مصطفن13 ي تمريض 04/03/1982إمي 
 
تمريضإول- إخصائ

ي إحمد علي عارس14
ن
ي تمريض 12/06/1984إمائ

 
تمريضثان- إخصائ

ي تمريض 17/7/1983دإليا محمود دمحم15
 
تمريضثان- إخصائ

ي معهدإلعالي للتمريض وكيفية توزيعهم عل إقسام إلمعهد
بيان باسماء موظفن
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نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي معهدإلعالي للتمريض وكيفية توزيعهم عل إقسام إلمعهد
بيان باسماء موظفن

يل16 ي تمريض 20/7/1983هناء محمود جير
 
تمريضثان- إخصائ

إلهندسية إلمساعده21/3/1988إسامه مدحت جالل17
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون طالب

10/12/1985دمحم عوده ؤبرإهيم دمحم18
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
ن مخازن إمي 

إلمكتبية21/5/1967محسوب عبدإلوهاب إحمد19
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

رئيس قسم شئون 
ن إلعاملي 

ن ؤبرإهيم20 11/12/1963إحمد علي حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

رئيس قسم 

إالستحقاقات

15/4/1970دمحم رمضان حسن21
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رعاية طالب

ي إلزرإعة وإلتغذية09/04/1984إحمد سامي عبدإلسيد22
ي زرإعي فنن

شئون ماليةثالث- فنن

ي زرإعي 21/7/1990وحيد عمر بن إلخطاب23
نثالث- فنن شئون إلعاملي 

إلخدمات إلمعاونة 07/12/1979مبارك ؤبرإهيم إحمد24
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

03/12/1982رشاد ؤبرإهيم سليمان25
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عامل خدمات

ي إلورش وإآلالت05/11/1982محسن ؤسماعيل صالح26
ي فنن

 
عامل خدماتخامس- مساعد كهربائ

2صفحة 



2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

101000إلتنمية إالدإرية1

21100100إلتمويل وإلمحاسبة2

3366.766.7إلخدمات إالجتماعية3

1100وظائف إلتعليم4

1100إلعلوم5

99100100إلتمريض إلعالي6

11100100إإلحصاء7

ي تمريض وصحة 8
1100فنن

2200إلهندسية إلمساعده9

53100100إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية10

ي إلزرإعة وإلتغذية11
2200فنن

ي إلورش وإآلالت12
11100100فنن

22100100إلخدمات إلمعاونة 13

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات
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ن عامي  ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بالمعهد إلعاللي 2019و2018مقارنة بي 

للتمريض
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

إلتمويل وإلمحاسبة1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشي 
 
إخصائ

ي شئون مالية
 
10100(1)شئون مالية 1إخصائ

إلخدمات إالجتماعية2

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
إخصائ

إجتماعي

ي إجتماعي
 
3إخصائ

ن إلمعهد  رعاية  - (1)إمي 

(1)طالب 
166.7(1)إلمكتبة 2

وظائف إلتعليم3

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

10100(1)شئون طالب 1باحث شئون تعليم

ي حاسب آليإإلحصاء4
 
ي حاسب آليإخصائ

 
10100(1)شئون مالية  1إخصائ

ي تمريضإلتمريض إلعالي5
 
ي تمريضإخصائ

 
90100(9)تمريض 9إخصائ

ي معملإلعلوم6
 
ي معملإخصائ

 
10(1)شئون مالية  10إخصائ

إلهندسية إلمساعده7
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة إجهزه

ي شئون هندسية
20 فنن

ن  - (1)شئون طالب  إمي 

(1)مخازن 
20

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بالمعهد إلعالي للتمريض وكيفية توزيعها بادإرة إلمعهد

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلن  عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلن  عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص

 لمجال 

%إلعمل 

مالحظات
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ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلن  عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلن  عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص

 لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

8
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 
3 كاتب شئون إدإرية

ن   -  (1)شئون إلعاملي 

رعاية  - (1)إالستحقاقات 

(1)طالب 
30100

ي إلزرإعة وإلتغذية9
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

ي إلزرإعةفنن
20فنن

شئون  - (1)شئون مالية 

ن  (1)إلعاملي 
20

ي إلورش وإآلالت10
فنن

ي 
 
نجار - عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- 
ي
 
10100(1)عامل خدمات 1مساعد كهربائ

20100(2)عامل خدمات 2عامل خدماتعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 11

2620677

 

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

إإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

5صفحة 


