
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة22/4/1963هاله طه أبو إلعال1
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 كبي 

رئيس قسم شئون 

مالية

10/03/1978سلوى إلسيد حمدإن2
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 إول

رئيس قسم 

إإلستحقاقات

28/3/1974دإليا مسعد ؤبرإهيم3
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 إول
ؤجازة رعاية طفل

10/05/1986أسماء عبدإلمنعم4
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

شئون طالب

02/11/1987إحمد دمحم إلشيمي5
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إإلستحقاقات

24/3/1982إحمد إلسيد إحمد6
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إإلستحقاقات

08/06/1972تامر يونس دمحم7
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

مركز إلتصوير

11/01/1980فاطمه محمود حسن8
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

 مكتب وكيل إلكلية

ي9 06/09/1968حمدي دمحم إلطي 
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث
شئون مالية

ن حامد10 إلتنمية إإلدإرية03/01/1977سهي  حسي 
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

درإسات عليا

وظائف إلتعليم11/09/1960إيمن ؤبرإهيم إلرإهيم11
- باحث شئون تعليم 

كبي 

رئيس قسم شئون 
ن إلعاملي 

31/10/1973جيهان دمحم عبدإلحميد12
- باحث شئون تعليم 

إول

رئيس قسم درإسات 

عليا

19/4/1986أسماء مصطفن إلسيد13
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون طالب

12/01/1974منن دمحم إلسيد إلسيد14
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

مركز إإلحتياجات 

إلخاصة

ي كلية إإآلدإب وكيفية توزيعهم عىل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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25/5/1986عىلي هشام عىلي15
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

ن إلكلية مكتب إمي 

ي16 09/11/1988نىه جمال إلعشر
- باحث شئون تعليم 

ثالث
 شئون طالب

12/11/1987مي شعبان حسن17
- باحث شئون تعليم 

ثالث
مركز إللغة إلعربية

10/01/1990إرسإء صفوت فؤإد18
- باحث شئون تعليم 

ثالث
ؤجازة بدون مرتب

21/1/1987نهال عالء دمحم محمود19
- باحث شئون تعليم 

ثالث
إلجودة

03/09/1992إرسإء شهاب إلدين20
- باحث شئون تعليم 

ثالث
درإسات عليا

مدرس لغةثالث- مدرس لغة 03/01/1981رضوى دمحم حسام21

مدرس لغةثالث- مدرس لغة 14/3/1991آيه عزت عبدإللطيف22

10/03/1961ؤبرإهيم دمحم عىلي إباظه23
إلخدمات 

إإلجتماعية

ي خدمة 
 
إخصائ كبي 

إجتماعية

رئيس قسم رعاية 

إلشباب

22/1/1973دعاء إلسيد عىلي24
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول

رئيس قسم شئون 

طالب

17/10/1975دمحم عاطف رضوإن25
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول

رئيس قسم شئون 
ن إلخريجي 

20/11/1975محسنه عىلي عبدإلحميد26
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
ة إألجور إلمتغي 

29/10/1974مروه سمي  عبدإلهادي27
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
مكتب وكيل إلكلية

06/03/1984عىلي مسعد سالم28
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
 درإسات عليا
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18/9/1983ري  هام محمود دمحم29
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
قسم إجتماع

02/02/1987إحمد دمحم سالم30
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
منتدب من إلجامعة

09/08/1970هديه دمحم دمحم31
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
 قسم إجتماع

16/8/1984عبدإلرحمن عبدهللا32
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثان
 رعاية إلشباب

ن إلكليةكبي - مهندس إلهندسه26/8/1967جالل إلسيد إحمد حسن33 إمي 

إإلعالم01/05/1985إيمن دمحم وإلي34
ي عالقات 

 
إخصائ

ي- عامة 
ن
ثائ

مكتب إلعميد

16/2/1971عوإطف عىلي دمحم35
ي عالقات 

 
إخصائ

ي- عامة 
ن
ثائ

مركز إإلحتياجات 

إلخاصة

إلهندسية إلمساعده21/3/1974جيهان دمحم عبدإلرحمن36
ي شئون هندسية 

- فنن

إولي
شئون طالب

01/10/1976شاديه إمام ؤبرإهيم37
ي شئون هندسية 

- فنن

إولي
 درإسات عليا

02/06/1975سماح عبدإلبديع38
ي شئون هندسية 

-فنن

ي
ن
ثائ

شئون مالية

27/6/1981دمحم جابر عبدإلفضيل39
ي شئون هندسية 

-فنن

ي
ن
ثائ

إلخزينة

20/1/1982ماجده عبدإلمنعم40
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
رعاية إلشباب

07/01/1979دمحم جمال إحمد41
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
يات إلمشير

27/4/1984صابر بدري عباس42
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ؤجازة بدون مرتب
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16/7/1977إسالم حسن محمود43
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
رعاية إلشباب

21/8/1984عماد حمدي عبدإلعزيز44
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إلمكتبة

15/2/1989إلسيد دمحم حسن45
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
 مكتب وكيل إلكلية

29/12/1963فتح هللا زين إلعابدين46
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
قسم إجتماع

ي دمحم ؤسحاق47
ه حسنن إلمكتبية05/05/1964إمي 

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن شئون إلعاملي 

نجالء فتحي عىلي48
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلجوده

15/2/1966سلوى دمحم إحمد مصطفن49
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
سكرتارية

04/09/1971وفاء إحمد محمود50
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلخدمة إلعامة

03/11/1970عبي  حسن محمود51
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مكتب إلعميد

20/10/1968نهله دمحم عبدإلوهاب52
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمكتبات

07/03/1967ناديه محمود دمحم مرسي53
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلتاري    خ

04/09/1963غريب عبدإلعظيم54
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون طالب

04/06/1979دمحم فوزي شطا55
-  كاتب شئون إدإرية 

يإول
إلمركز إلصينن

يف رجب حسن56 13/7/1980رسر
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلخزينة
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23/4/1978إحمد ؤبرإهيم عثمان57
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمخازن

18/9/1970صباح نور مسعود58
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
إلمكتبة

ين دمحم عبدإلرشيد59 شي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
إلمكتبة

09/02/1987مي شعبان حسن60
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
درإسات عليا 

20/11/1985هبه دمحم إلخولي61
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث

شئون هيئة 

إلتدريس

15/3/1987ري  هام مجدي عبدإلسالم62
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم فلسفة

26/12/1986جيهان دمحم مرسي63
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون مالية

18/11/1978وفاء إلسيد ؤبرإهيم64
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون طالب

15/11/1977عماد دمحم إحمد65
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن

15/4/1988مينا مدحت رمزي66
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن

ي ؤبرإهيم دمحم67
ن
22/7/1983هائ

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون طالب

09/10/1988هيثم عبدإلحميد إلسيد68
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم جغرإفيا

15/4/1981إحمد مصطفن حسن69
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ؤجازة بدون مرتب

ي إلزرإعة وإلتغذية17/11/1961ضياء إلدين عبده70
ي زرإعي فنن

رعاية إلشبابإول- فنن
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ي زرإعي 03/11/1964ممدوح رضوإن دمحم71
ؤجازة بالقرإرإول- فنن

ي زرإعي 02/01/1972دإليا ؤبرإهيم مسعود72
ي- فنن

ن
 شئون طالبثائ

ي زرإعي 26/11/1986ؤبرإهيم مفيد إلسيد73
إلمكتبةثالث- فنن

ي زرإعي 16/3/1983دمحم دمحم بشي 74
إإلرشيفرإبع- فنن

إلخدمات إلمعاونة 03/12/1984إحمد ؤبرإهيم دمحم75
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
قسم مكتبات

22/7/1975ؤبرإهيم حسن دمحم76
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

29/6/1978ؤسماعيل حسن محمود77
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

29/6/1978عيد سالمه دمحم78
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

16/4/1981دمحم قطب إلسيد79
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

02/01/1977دمحم جوده إلسيد80
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

12/09/1970مجدي إلسيد عليوه81
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

11/01/1981نور إحمد سليمان82
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 عامل خدمات

ي إحمد دمحم83 21/5/1978عرإئ 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

09/01/1974دمحم إلشحات إلسيد84
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات
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09/05/1974دمحم حسن عبدإلحليم85
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

02/03/1978إحمد فاروق دمحم86
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

09/11/1980دمحم شعرإوي دمحم87
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

10/09/1982محمود إلشحات إلسيد88
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

05/06/1986بسام محمود إحمد89
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

13/1/1982خليل حسن خليل90
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
 عامل خدمات

ن إلحركة وإلنقلعادل متولي غازي91 سائق إلعميدإول-مالحظ سائقي 
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

إلتنمية إإلدإرية1

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون إفرإد 
 
باحث - إخصائ

ي - شئون مجالس 
 
إخصائ

ي تخطيط - متابعة 
 
- إخصائ

ي تنظيم وإدإرة 
 
- إخصائ

ي تطبيق نظم ولوإئح
 
إخصائ

10(1)درإسات عليا  10موجه مالي

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون مالية
 
9إخصائ

 - (2)شئون مالية 

ؤجازة  - (3)إإلستحقاقات 

(1)رعاية طفل 
6

مركز  - (1)شئون طالب 

مكتب وكيل  -  (1)إلتصوير 

(1)إلكلية 
366.7

إلخدمات إإلجتماعية3

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
إخصائ

إجتماعي

ي إجتماعي
 
10إخصائ

قسم  - (1)رعاية إلشباب 

منتدب من  - (2)إجتماع 

رعاية  -  (1)إلجامعة 

(1)إلشباب  

5

شئون  - (1)شئون طالب 

ن  إألجور  - (1)إلخريجي 

ة  مكتب وكيل  - (1)إلمتغي 

درإسات عليا   -  (1)إلكلية 

(1)

550

10باحث شئون تعليم

شئون  - (1)درإسات عليا 

مركز  - (2)طالب 

 - (1)إإلحتياجات إلخاصة 

 - (1)مركز إللغة إلعربية 

 - (1)ؤجازة بدون مرتب 

درإسات عليا   - (1)إلجودة 

(1)

8
ن    - (1)شئون إلعاملي 

ن إلكلية  (1)مكتب إمي 
280

20100(2)مدرس لغة 2مدرس لغة

1210283

ن إلكلية 1مهندسمهندسإلهندسه5 10100(1)إمي 

إإلعالم6
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
1(1)مكتب إلعميد 2

مركز إإلحتياجات إلخاصة 

(1)
150

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إآلدإب وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلنر عدد إلموظفي 

وظائف إل تتناسب مع مجال 

إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

4
وظائف إلتعليم

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

إؤلجمالي

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إآلدإب وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلنر عدد إلموظفي 

وظائف إل تتناسب مع مجال 

إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

إلهندسية إلمساعده7
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة إجهزه

ي شئون هندسية
1(1)ؤجازة بدون مرتب 11 فنن

 -  (1)شئون طالب  

شئون  - (1)درإسات عليا 

رعاية إلشباب  - (1)مالية 

يات  - (2)  - (1)إلمشير

 - (1)إلمكتبة  - (1)إلخزينة 

 - (1) مكتب وكيل إلكلية 

(1)قسم إجتماع 
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8
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 
23 كاتب شئون إدإرية

ن    - (1)شئون إلعاملي 

 (1)سكرتارية  - (1)إلجوده 

 - (1)إلخدمة إلعامة - 

 - (1)مكتب إلعميد 

 (1)إلتاري    خ  - (1)إلمكتبات 

إلمركز  - (3)شئون طالب  - 

ي 
 - (1)إلخزينة  - (1)إلصينن

درإسات عليا   - (3)إلمخازن 

شئون هيئة إلتدريس  - (1)

 - (1)قسم فلسفة  - (1)

قسم  - (1)شئون مالية  

ؤجازة بدون  - (1)جغرإفيا 

(2)إلمكتبة  - (1)مرتب 

230100

ي إلزرإعة وإلتغذية9
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

ي إلزرإعةفنن
1(1)ؤجازة بالقرإر 5فنن

شئون  -  (1)رعاية إلشباب  

 (1)إألرشيف  - (1)طالب   

(1)إلمكتبة - 
إجازة بالقرإر (1)420

10100(1)سائق إلعميد 1حركة ونقل10

16عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 11
عامل  - (1)قسم مكتبات 

(15)خدمات 
160100

91652671

 

إؤلجمالي

9صفحة 



2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

21500إلتنمية إإلدإرية1

12966.766.7إلتمويل وإلمحاسبة2

121083.350إلخدمات إإلجتماعية3

191210083وظائف إلتعليم4

11100100إلهندسه5

1100إلزرإعة6

2210050إإلعالم7

131109إلهندسية إلمساعده8

2723100100إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية9

ي إلزرإعة وإلتغذية10
55020فنن

1100إلحركة وإلنقل11

1616100100إلخدمات إلمعاونة 12

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية 2019و2018مقارنة بي 

إإلدإب


