
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة02/04/1968عايده طه علي1
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 إول
ن شئون إلعاملي 

08/08/1976سماح يوسف إلسيد2
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

شئون طالب

20/5/1981ؤبرإهيم علي سيد علي3
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إنية ن رئيس قسم إلمي 

22/10/1987شيماء دمحم متولي4
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث

رئيس قسم 

إإلستحقاقات

إلتنمية إإلدإرية27/5/1980حسن موىس حسن5
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

رئيس قسم إألجور 

ة إلمتغي 

26/7/1983هبه فوزي محسوب6
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
شئون طالب

ي متابعة 11/10/1979دعاء عبدإلحميد متولي7
 
إول- إخصائ

مركز إإللسن 

جمة للتدريب وإلير

ي متابعة 01/01/1984إسالم عوده رسحان8
 
كاتب شطبإول- إخصائ

ي متابعة 08/10/1987دمحم سيد يوسف9
 
ي-إخصائ

ن
إلحملةثائ

وظائف إلتعليم08/07/1960سعاد سعد إحمد ضياء10
- باحث شئون تعليم 

كبي 

رئيس قسم شئون 

هيئة إلتدريس

29/9/1987أسماء عبدإلمنعم دمحم11
- باحث شئون تعليم 

ثالث

شئون هيئة 

إلتدريس

04/04/1970إيناس إحمد حمدإن12
إلخدمات 

إإلجتماعية

ي إجتماعي 
 
- إخصائ

إول
مكتب إلعميد

ي ؤقامة 13/11/1979إنتصار حماد دمحم13
 
رعاية إلشبابإول-  إخصائ

ي ؤقامة 15/3/1976مختار دمحم إحمد14
 
ياتإول-  إخصائ إلمشير

ن إلكليةكبي - مهندس زرإعي إلزرإعة01/06/1965دمحم زغلول دمحم رإغب15 إمي 

ي كلية إإللسن وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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ي كلية إإللسن وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

إلمكتبةكبي - مهندس زرإعي 15/9/1963سلوى دمحم عبدإلعال16

إول- مهندس زرإعي 25/3/1973تغريد زكريا إحمد17
رئيس قسم إلدعم 

ي إلطالئ 

(it)قسم ثالث- مهندس زرإعي 05/03/1985إحمد عبدإلحيد عبدإلحميد18

ي إحصاء إؤلحصاء06/12/1982دمحم جمال إلسيد19
 
يإول- إخصائ

ن
إلتدريب إلميدإئ

ي20
ر
إإلعالم25/9/1982رشا مسعد دسوق

ي عالقات 
 
إخصائ

ثالث- عامة 
جم شئون طالب  منتدبة مير

إلهندسية إلمساعده15/8/1971حسام إلدين دمحم إلسيد21
ي شئون هندسية 

- فنن

إول

رئيس قسم شئون 

طالب

02/09/1978عصمت عثمان حافظ22
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
ن شئون إلعاملي 

إلمكتبية08/01/1975إنتصار عبدإلعزيز دمحم23
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رعاية إلشباب

21/11/1961طارق جوده إلسيد24
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رئيس قسم إلمتابعة

26/10/1978دمحم جالل دمحم إبوزيد25
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رعاية إلشباب

16/5/1982وديان دمحم غديري26
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمكتبة

12/02/1965صباح عبدإلحميد علي27
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
مكتب إلعميد

08/06/1977نشأت إلسيد عبدإلعزيز28
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إإلرشيف

01/11/1977يرسي نجيب أيوب29
-  كاتب شئون ؤدإرية 

رإبع
إلصيانة

19/3/1971منن إحمد حسن إحمد30
ي إلخدمات 

فنن

إإلجتماعية

ف إجتماعي  - مرسر

كبي 

رئيس قسم رعاية 

إلشباب
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ف حسن مرعي31
ي إلزرإعة وإلتغذية13/9/1971إرسر

ي زرإعي فنن
إول- فنن

رئيس قسم إلشئون 

إإلدإرية

ي32
ي زرإعي 07/04/1968دمحم جمال عبدإلغنن

 إلشئون إإلدإريةإول- فنن

ي إلفنون وإلعمارة26/11/1977إحمد ؤسماعيل فرج33
فنن

ي طباعة وتصوير 
- فنن

ثالث
إلخزينة

23/10/1986مصطفن ؤسماعيل عوض34
ي طباعة وتصوير 

- فنن

ثالث
شئون طالب

ي معمل01/01/1984إحمد فتحي إحمد دمحم35
ي معمل  فنن

إلمخازنثالث- فنن

إلخدمات إلمعاونة 12/09/1963جميله عطيه هللا حبيب36
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

12/07/1984دمحم إلسيد عبدإلعزيز37
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

23/4/1985دمحم ؤبرإهيم عبدإلتوإب38
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلصيانة

08/06/1975إمل دمحم عبدإلسالم39
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عامل خدمات

21/12/1969محمود إلتحاس ؤسماعيل40
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عامل خدمات

ي41
ن
ن ؤبرإهيم مدئ 27/3/1971حسي 

- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عامل خدمات

خامس- سائق إلحركة وإلنقل02/08/1975إلسيد ؤبرإهيم علي42
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي متابعة
 
1(1)كاتب شطب 3إخصائ

مركز إإللسن للتدريب 

جمة  (1)إلحملة  - (1)وإلير
233.3

ة 2موجه مالي 150(1)شئون طالب 1(1)إألجور إلمتغي 

52340

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون مالية
 
4إخصائ

إنية  ن  - (1)إلمي 

(1)إإلستحقاقات 
2

ن  شئون  - (1)شئون إلعاملي 

(1)طالب 
250

ي إقامة
 
يات 1(1)رعاية إلشباب  2 إخصائ 150(1)إلمشير

ي إجتماعي
 
10(1)مكتب إلعميد 10 إخصائ

31233.3

وظائف إلتعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

20(2)شئون هيئة إلتدريس 20باحث شئون تعليم

ن إلكلية 4مهندس زرإعي مهندس زرإعي إلزرإعة5 1(1)إمي 
ي  - (1)إلمكتبة  إلدعم إلطالئ 

(1) (it)قسم  - (1)
325

ي حاسب آليإؤلحصاء6
 
ي حاسب آليإخصائ

 
ي 10إخصائ

ن
10(1)إلتدريب إلميدإئ

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إآللسن وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص

 لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلنر عدد إلموظفي 

وظائف إل تتناسب مع مجال 

إلتخصص

1

إلتنمية إإلدإرية

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

إؤلجمالي

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
إخصائ

إجتماعي

إؤلجمالي

3

إلخدمات إإلجتماعية
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إآللسن وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص

 لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلنر عدد إلموظفي 

وظائف إل تتناسب مع مجال 

إلتخصص

إإلعالم7
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
10(1) شئون طالب  10

إلهندسية إلمساعده8
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة إجهزه

ي شئون هندسية
20 فنن

شئون  - (1)شئون طالب 

ن  (1)إلعاملي 
20

9
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 
7 كاتب شئون إدإرية

 - (1)رعاية إلشباب  

رعاية إلشباب  - (1)إلمتابعة 

مكتب  - (1)إلمكتبة  - (1)

(1)إألرشيف  - (1)إلعميد  

185.7(1)إلصيانة 6

ي إلزرإعة وإلتغذية10
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن
20(2)إلشئون إؤلدإرية 20فنن

ي إلخدمات إإلجتماعية11
ف إجتماعيفنن ف إجتماعيمرسر 10100(1)رعاية إلشباب 1مرسر

ي معمل12
ي معملفنن

ي معملفنن
10(1)إلمخازن 10فنن

ي إلفنون وإلعمارة13
ي طباعةفنن

ي طباعة وتصويرفنن
20فنن

شئون طالب  - (1)إلخزينة 

(1)
20

10100(1)سائق  1سائقسائقإلحركة وإلنقل

6عامل خدماتعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 14
إلصيانة  - (5)عامل خدمات 

(1)
60100

42202248 إؤلجمالي
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2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

455040إلتنمية إإلدإرية1

445050إلتمويل وإلمحاسبة2

435033.3إلخدمات إإلجتماعية3

321000وظائف إلتعليم4

442525إلزرإعة5

ي إلخدمات إإلجتماعية6
2150100فنن

111000إإلعالم7

1100إؤلحصاء8

ي معمل9
1100فنن

ي إلفنون وإلعمارة10
2200فنن

2200إلهندسية إلمساعده11

8710085.7إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية12

ي إلزرإعة وإلتغذية13
2200فنن

1100إلحركة وإلنقل14

56100100إلخدمات إلمعاونة 15

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

إآللسن

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات


