
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة31/1.0/1963سوسن عبدإلحميد علي1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

مدير عام
ن إلكلية* إمي 

10/01/1964ؤبرإهيم عبدهللا دمحم2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 
*

رئيس قسم 

يات إلمشير

11/01/1976رحاب توفيق إحمد3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
شئون إلطالب*

09/03/1981هشام دمحم ؤسماعيل4
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
مركز إلخدمة إلعامة

مركز إلدرإسات 

إلتجارية

ن دمحم إحمد5 ه إمي  25/12/1978إمي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
*

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

01/07/1980عمرو عطيه عبدإلوهاب6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
يات* إلمشير

07/06/1976نوإل جالل إحمد7
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
إلدرإسات إلعليا

14/11/1967سعيد ؤسماعيل دمحم ؤسماعيل8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلخزينة*

05/11/1979ؤيمان دمحم محمود مصطفن9
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

ين محمود دمحم إحمد10 09/10/1978صير
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ية  ن إلتعليم إلمفتوح شعبة إللغة إؤلنجلي 

04/01/1975دإليا دمحم عيىس11
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ن إلخريجي 

18/11/1984دمحم شعبان فؤإد12
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب إلعميد*

31/3/1975رضا إحمد غضبان13
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلمكتبة*

12/07/1980إحمد سليمان حسن14
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية

 علي موىس15
ن 26/10/1981إحمد حسي 

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

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

07/06/1978مجدي عباس دمحم إحمد16
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مركز إلخدمة إلعامة
مركز إلدرإسات 

إلتجارية

19/2/1970سامح رجب حسن17
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات*

22/9/1981ضياء حسن دمحم علي18
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
مدير ؤدإرة 

إلدرإسات إلعليا

25/11/1984وإلء عبدإلكريم رمضان19
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات*

21/3/1985ؤحسان يحي  منصور20
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
شئون هيئة 

إلتدريس

12/04/1983دمحم حسن دمحم حسن21
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلمخازن*

07/11/1984مريم فتحي حافظ حاقه22
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب إلعميد*

04/04/1981رإنيا محمود إلسيد سالم23
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

ن ؤبرإهيم حسن24 05/10/1983دمحم حسي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مركز إلخدمة إلعامة
شئون هيئة 

إلتدريس

27/7/1979وإلء عبدإلعزيز عبدإلرحمن25
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلحسابات*

 علي26
09/04/1980عال دمحم مصطفن

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

08/09/1979دمحم وجدي عبدإلعزيز27
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

مركز إلدرإسات 

إلتجارية

10/06/1976دمحم عبدإلمنعم عوإد28
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

رعاية إلطالب

ي دمحم29
دمحم رضا إلحسيين

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ؤجازة بدون مرتب

نهال دمحم محمود إلحدإد30
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلمخازن
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14/1/1981ناديه دمحم رزق31
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلمخازن*

06/06/1986فادي صادق توفيق32
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ؤجازة بدون مرتبإلتعليم إلمفتوح

03/01/1975جيهان دمحم فرحات33
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ي* إلمركز إلطير

07/03/1982ؤيمان دمحم عبدإلجليل34
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
ن* إلخريجي 

06/09/1986إمينه صالح عبدإلمعطي35
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إلتعليم إلمفتوح

 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

16/4/1988رغده عيد عبدإلرإزق36
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
يات* إلمشير

إلتنمية إإلدإرية07/10/1964آمال إبوإلحسن ؤبرإهيم37
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

إول
*

رئيس قسم شئون 

هيئة إلتدريس

إحمد سامي سعد محمود إلهندي38
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

ثالث
مرض مزمن

04/05/1964مصلح إحمد سالم فرج39
- موجه مالي وإدإري 

إول
*

مدير ؤدإرة شئون 

إلطالب

17/2/1972مها رزق عزيز40
- موجه مالي وإدإري 

إول
*

رئيس قسم 

إلحسابات

10/12/1969عصام محمود دمحم41
- موجه مالي وإدإري 

إول
إلتعليم إلمفتوح*

16/4/1971طارق فتحي حسن42
- موجه مالي وإدإري 

إول
ن* إلخريجي 

01/12/1967حسام إلدين مصطفن ؤبرإهيم43
- موجه مالي وإدإري 

إول
*

مدير إلتعليم 

إلمفتوح

ن44 ي حسي  02/12/1963مين محمود إلخضن
- موجه مالي وإدإري 

إول
إنية* ن رئيس قسم إلمي 

24/7/1978حسن عبدإلرحمن حسن45
- موجه مالي وإدإري 

إول
إلتعليم إلمفتوح

 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 
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ن سليم46 19/2/1967مين إمي 
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

26/7/1976إمال فايز مجيد 47
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلمخازن*

09/10/1970عبي  عزمي عبدإلمجيد48
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

*
 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

ي49
14/1/1974مبارك إلسيد حفين

-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

12/10/1972عيد عبدإلعزيز إلسيد50
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلمكتبة*

19/12/1983رإنيا دمحم عبدإلحميد علي51
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا*

28/8/1973ؤيهاب جوده محمود52
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية

23/5/1969عايده ؤبرإهيم إحمد زهرإن53
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا*

15/4/1983وإلء سمي  صابر54
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

ة* إألجور إلمتغي 

09/01/1981إحمد عزت دمحم خالد55
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية

17/6/1986ناهد محمود دمحم إلتهامي56
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات*

22/10/1970ؤبرإهيم إحمد فاوي إحمد57
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

يات* إلمشير

05/02/1973أسماء دمحم حسن58
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إنية* ن إلمي 

25/10/1981إحمد إبوهاشم عيد59
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

ي متابعة 08/10/1967صفوت عازر خليل60
 
إلدرإسات إلعليا*إول- إخصائ
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ي متابعة 20/6/1987نادر كمال لمعي61
 
ي-إخصائ

ن
رعاية إلطالب*ثائ

ي متابعة 14/3/1985دعاء إحمد منصور62
 
ي-إخصائ

ن
يات*ثائ إلمشير

ي متابعة 02/07/1988سهام دمحم إبوإلحجاج دمحم63
 
ي-إخصائ

ن
ثائ

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي متابعة 20/6/1987إحمد إلسيد عبدهللا64
 
ي-إخصائ

ن
رعاية إلطالب*ثائ

ي متابعة 09/01/1986نورإ إبوزيد دمحم إبوزيد65
 
ي-إخصائ

ن
إلجودةسكرتارية إإلقسامثائ

 سيد متولي علي66
ي متابعة 28/11/1986مصطفن

 
إلتعليم إلمفتوح*ثالث-إخصائ

نىه يحي  حفناوي دمحم67
ي تطبيق نظم 

 
 إخصائ

ثالث- ولوإئح 
رعاية إلطالب

فت صالح دمحم إلزملوط68 04/02/1963مي 
ي تنظيم وإدإرة 

 
إخصائ

كبي - 
إلدرإسات إلعليا*

17/12/1964عزه شعبان عبدإلهادي69
ي تنظيم وإدإرة 

 
إخصائ

كبي - 
*

مدير ؤدإرة إمانة 

مجلس إلكلية

14/3/1987إحمد دمحم محمود70
ي تنظيم وإدإرة 

 
إخصائ

ثان- 
إلدرإسات إلعليا*

وظائف إلتعليم15/6/1960مين فرج نض71
- باحث شئون تعليم 

كبي 
سكرتارية إإلقسام*

01/04/1970إنيسه محمود دمحم موىس72
- باحث شئون تعليم 

إول
إلدرإسات إلعليا*

29/10/1979وسام دمحم كامل دمحم73
- باحث شئون تعليم 

إول
إلدرإسات إلعليا*

08/06/1981شيماء دمحم إحمد عبدإلحميد74
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلحسابات*

ن75 ي حسني 
ر
16/4/1979رشا دمحم شوق

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلمكتبة*
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11/11/1981دمحم عبدإلبديع إحمد76
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

مدير ؤدإرة إلمكتبة*

23/8/1983سمر حسن حسن محمود77
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

10/01/1988فايقه يوسف إلسيد78
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

رعاية إلطالب*

23/12/1964دعاء ؤبرإهيم محمود إلقرش79
إلخدمات 

إإلجتماعية

ي خدمة 
 
إخصائ كبي 

إجتماعية
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

10/10/1973إحمد ربيع رضوإن80
ي خدمة 

 
إخصائ كبي 

إجتماعية
*

مدير شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

ي81 08/01/1972عاطف فؤإد خضن
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
*

مدير ؤدإرة رعاية 

إلطالب

ي إجتماعي 26/10/1975عالء صبح إلسيد82
 
وحدة إلحاسب إآللي*ثان- إخصائ

ي إجتماعي 01/01/1987مريم محمود دمحم سالم83
 
*ثان- إخصائ

 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

ي إجتماعي 26/3/1983إمي  وليد حكيم سالمه84
 
رعاية إلطالب*ثان- إخصائ

ي85 ي دمحم عبدإلنير
ن
إمائ

ي رعاية طالب 
 
-إخصائ

 ثان
رعاية إلطالب

01/07/1982إحمد فاروق إحمد سويلم86
ي نشاط 

 
 إخصائ

ي 
إول- رياضن

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية
رعاية إلطالب

ي علي قاسم87
إلشئون إلفنية*كبي - مهندس إلهندسه22/2/1962دمحم حسيين

ؤجازة بدون مرتبكبي - مهندس 09/02/1962مصطفن دمحم إحمد سعيد88

23/7/1961فاتن سعد يوسف89
إلوثائق 

وإلمكتبات

ي وثائق 
 
كبي  إخصائ

ومكتبات
مرض مزمن

ي إحصاء إؤلحصاء14/9/1981عادل دمحم ؤبرإهيم دمحم90
 
*ثان- إخصائ

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية
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ي91
23/1/1981هبه عبدإلعظيم إلحسين

ي حاسب آلي 
 
- إخصائ

ثالث

 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

26/8/1991أسماء إحمد علي موىس92
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثالث
*

مركز إلخدمة 

ونية إإللكير

ي93 ؤيمان فتحي دمحم إمبائر
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثالث
ؤجازة بدون مرتب

يلمياء دمحم إلسيد سليم94 ي طبيب بشر يإول- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي وإئل علي إلشحات95 يإول- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي ري  هام إحمد ؤبرإهيم إلطويل96 يإول- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي رحاب رضوإن عبدهللا97 يإول- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي 28/2/1979دإليا دمحم إحمد عبدإلفتاح98 ي*إول- طبيب بشر إلمركز إلطير

ي 26/5/1980دمحم عاطف رجب ؤبرإهيم99 ي*إول- طبيب بشر إلمركز إلطير

ي 10/01/1979رحاب محمود سليمان دمحم100 ي*إول- طبيب بشر إلمركز إلطير

ي 12/05/1979سمر عبدإلحميد إلسيد101 ي*إول- طبيب بشر إلمركز إلطير

 علي102
ن ي هند حسي  يثان- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي حسام دمحم نض ؤبرإهيم103 يثان- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي 26/5/1980مين عاطف ؤبرإهيم إإلخرس104 ي*ثان- طبيب بشر ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

ي 23/6/1983ساره عبدإلحي إحمد سالم105 ي*ثان- طبيب بشر إلمركز إلطير
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ي*إول- صيدلي إلصيدلة09/03/1980فاطمه إلزهرإء حلمي خليل سليمان106 إلمركز إلطير

ي سيد إحمد107
ر
ي*إول- صيدلي 25/6/1980حنان شوق إلمركز إلطير

يإول- صيدلي 10/11/1982مين محمود عبدهللا108 يإلمركز إلطير ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

يثان- صيدلي ساره دمحم إلسيد ؤبرإهيم109 ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

يثان- صيدلي رإنيا دمحم زرزور110 ؤجازة بدون مرتبإلمركز إلطير

يثالث- صيدلي 23/1/1988سالي سمي  سمعان ؤسكندر111 يإلمركز إلطير إلمركز إلطير

إإلعالم30/3/1981سلوى فتحي فهيم112
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إول- 
مكتب إلعميد*

13/6/1981رضوه دمحم زرزور113
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إول- 
مكتب إلعميد*

30/8/1980مصطفن حسن سالمه سالم114
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إول- 
ن* شئون إلعاملي 

20/6/1980مياده حامد ربيع حسن115
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

مكتب إلعميد*

يف إحمد عوض116 29/6/1984شر
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

إلتعليم إلمفتوح
 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

09/01/1986مي دمحم دمحم حسن117
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

سكرتارية إإلقسام
مركز إلدرإسات 

إلتجارية

08/04/1984نشوى يحي  دمحم صيام118
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

إلتعليم إلمفتوح
 شعبة إللغة 

ية ن إؤلنجلي 

24/9/1983دولت كمال حسن عز إلدين119
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

مركز إلخدمة إلعامة
مركز إلدرإسات 

إلتجارية

10/01/1983لبين دمحم إحمد غنام120
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

إمانة مجلس إلكلية*
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ساره دمحم عبدإلوهاب121
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ي- 
ن
ثائ

ؤجازة بدون مرتب

ؤيمان ؤبرإهيم إلسماك122
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
ؤجازة بدون مرتب

ي ورشة إلهندسية إلمساعده19/2/1964شعبان إمام عبدإلموجود123
نإلخزينةإول-  فين شئون إلعاملي 

ي ورشة 25/8/1974دمحم رجب دمحم124
إلشئون إلفنية*ثان-  فين

ي ورشة 12/07/1977سامي دمحم إحمد حسن125
إلمتابعة*ثالث -  فين

09/01/1963ناجح خلف إرمانيوس126
ي صيانة أجهزة 

- فين

إول
ة* إألجور إلمتغي 

02/04/1978مي دمحم عبدإلوهاب127
ي صيانة أجهزة 

- فين

ثالث
ن* إلخريجي 

26/7/1976ؤيمان عباس دمحم إحمد128
ي شئون هندسية 

-فين

ي
ن
ثائ

إلمخازن*

19/1/1987محمود إلسيد جادإلرب129
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
إلدرإسات إلعليا*

07/01/1986إلسيد إحمد ؤبرإهيم130
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
إلمخازن*

18/1/1986دمحم عبدإلقادر إحمد إلسيد131
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
*

وحدة إلقياس 

وإلتقويم

إلمكتبية10/01/1960نوره عثمان فهيد132
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
*

مدير عام إلشئون 

إؤلدإرية

ن133 22/11/1963نور رزق إبوإلعيني 
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
إلمكتبةإلدرإسات إلعليا

03/03/1964ناهد مصطفن مصطفن134
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلعالقات إلثقافية*

09/09/1961ؤبتسام عبدهللا ؤبرإهيم135
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

إلمدير إؤلدإري 

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية
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03/07/1960إلسعيد مصطفن إحمد136
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
معاشإلمكتبة*

17/12/1962دمحم بغدإدي علي137
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ةإلخزينة إألجور إلمتغي 

23/3/1967صفاء دمحم إلشويمي138
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

ي دمحم139 16/8/1962فايزه دمحم خضي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رئيس قسم إلمخازن*

27/7/1964غريب دمحم علي140
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إلدرإسات إلعليا 

إلمهنية
مرض مزمن

09/01/1964عبدإلمنعم محمود علي141
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مرض مزمنإلمكتبة

31/12/1962مصطفن محمود عطيه142
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمتابعة*

ن رفاعي143 20/7/1966جماإلت حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن إلكلية* مكتب إمي 

 متولي دمحم144
08/12/1968مين

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم 
ن إلخريجي 

28/12/1969سحر إلسيد إحمد مصطفن 145
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

ي فكري146
ر
23/7/1970إحمد شوق

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلحسابات*

11/08/1965عالء نصي  عبدإلحميد147
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

ي148
ي حسن عفيفن

19/2/1970فيفن
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إإلستحقاقات*

26/1/1968ثناء حسن إحمد ؤبرإهيم149
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

23/1/1980شاديه دمحم عبدإلهادي150
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ي* إلمركز إلطير
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21/3/1982مصطفن حليم حسن دمحم151
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

10/01/1973إحمد عبدإلمنعم عبدإلعاطي152
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمطبعة*

15/10/1968ؤيمان محمود إحمد153
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ة* إألجور إلمتغي 

ين دمحم زكي علي154 02/12/1980شي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*

12/08/1986نسمه عاطف نعسان155
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

شئون هيئة 

إلتدريس

23/6/1985رمضان دمحم معالي156
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلقيد وإلحفظ*

06/12/1975إحمد محمود دمحم إحمد157
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
يإلشئون إلفنية*

 
كهربائ

07/04/1981تامر دمحم فضل هللا158
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلتوقيعات*

ي حسن عبده حسن159
ن
01/02/1980هائ

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
وحدة إلحاسب إآلليمركز إلخدمة إلعامة

21/4/1968عفاف فتحي مصطفن160
ي إلتمريض 

فين

وإلصحة إلعامة
ي تمريض 

ي*إول- فين إلمركز إلطير

ي تمريض 08/08/1961نوإل حسن إلسعيد161
ي*إول- فين إلمركز إلطير

ي تمريض 20/11/1987آمال عثمان عبدإلهادي162
ي*ثالث- فين إلمركز إلطير

ي تمريض 20/10/1986هند عبده علي عبدإلحميد163
ي*ثالث- فين إلمركز إلطير

ي بدوي164 ي تمريض 08/01/1989ري  هام عبدإلنير
ي*ثالث- فين إلمركز إلطير

ي تمريض رإنيا علي فوزي165
يثالث- فين إلمركز إلطير
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ي إلزرإعة وإلتغذية18/8/1965محسن مصطفن دمحم166
ي زرإعي فين

*إول- فين
رئيس قسم 

إلمسطحات

ي زرإعي 07/08/1963مجدي عبدهللا دمحم167
ي- فين

ن
إلمتابعة*ثائ

ي168 ي زرإعي 27/8/1971مين عبدإلعظيم إلخضن
ي- فين

ن
*ثائ

رئيس قسم إلقيد 

وإلحفظ

ي زرإعي 12/07/1977سعد دمحم سعدإلدين169
إلمتابعة*ثالث- فين

ي زرإعي 24/8/1988إحمد مدحت فوزي170
مركز إلخدمة إلعامةثالث- فين

مركز إلدرإسات 

إلتجارية

ي زرإعي 12/07/1977ؤبرإهيم شعبان إحمد علي171
سكرتارية إإلقسامإلمتابعةرإبع- فين

ي زرإعي 28/10/1980دمحم جابر جالل172
يإلشئون إلفنية*رإبع- فين

 
كهربائ

ي تغذية 09/05/1986إحمد دمحم رفاعي علي173
ن*ثالث- فين شئون إلعاملي 

ي تغذية 25/10/1971عادل فرغلي قناوي174
سائقإلشئون إلفنية*ثالث- فين

ي تغذية 15/8/1971عبدإلحكيم يوسف عبدإلحميد175
إلشئون إلفنية*ثالث- فين

ف جوده محمود176 ي تغذية 02/02/1971إشر
إلمخازن*ثالث- فين

ي تغذية 28/12/1972إلسيد دمحم فضل هللا177
إلتوقيعاتمعاون إلكليةثالث- فين

ي تغذية 25/3/1974ؤبرإهيم قاسم دمحم محمود178
إلشئون إلفنيةرإبع- فين

ي تغذية 19/2/1978فؤإد عبدإلحميد دمحم179
شئون إلطالب*رإبع- فين

ي معمل26/11/1968يشي دمحم إلدمردإش دمحم180
ي معمل فين

ؤجازة بدون مرتبإلدرإسات إلعليا*إول- فين
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ي معمل 05/08/1977دمحم ؤسماعيل دمحم181
ن إلكلية*رإبع-فين مكتب إمي 

إلخدمات إلمعاونة 15/1/1960عبدإلباسط عبدإلرإزق182
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

06/03/1961عبدهللا عبدإلرحمن183
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

ي دمحم ؤبرإهيم184
ن
16/2/1965إلديدإموئ

- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

24/7/1966نفيسه شحاته عبدإلرحيم185
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

20/7/1965عادل دمحم علي إلمال186
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

09/09/1963سنيه دمحم عبدإلعزيز187
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

23/9/1962سعاد شعبان دمحم188
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

06/11/1975نجاة عقل دمحم189
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

25/2/1975إلسيد عبدإلعاطي محمود190
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال خدمات*

01/07/1972عبي  فؤإد دمحم191
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

04/03/1966عزه سمي  عبده192
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

13/2/1979دمحم ؤسماعيل علي 193
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

11/08/1976عبدإلهادي محمود دمحم194
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

ن195 28/10/1967زينات عبدإلرحمن حسي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*
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02/05/1973ؤبرإهيم دمحم عبده مرجان196
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

06/04/1970إلسيد تهامي عبدهللا197
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

07/06/1976حسن دمحم عبدهللا دمحم198
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

21/6/1978هدى شحاته عبدإلرحيم199
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

13/3/1983عماد سليمان محمود200
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

02/04/1972آمال عطيه شحاته201
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال خدمات*

15/5/1983محمود إلسيد محمود202
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عمال خدمات*

ن203 17/9/1981عادل عبدإلحافظ حساني 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عمال خدمات*

ن إلحركة وإلنقل18/1/1964محمود فرغلي قناوي204 إلشئون إلفنية*ثالث- مالحظ سائقي 

إلشئون إلفنية*ثالث- سائق 01/02/1980دمحم عبدإلمعطي إحمد205

إلشئون إلفنية*ثالث- سائق 28/1/1981فهمي ؤبرإهيم دمحم206
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

21موجه مالي

إنية  - (1)إلحسابات  ن إلمي 

ة  - (2)  - (1)إألجور إلمتغي 

 - (1)إإلستحقاقات 

يات  إلمخازن  - (1)إلمشير

(1)

7

إلتعليم  - (4) شئون إلطالب 

ن  - (2)إلمفتوح   -  (1)إلخريجي 

ية  ن  - (2)شعبة إللغة إؤلنجلي 

إلدرإسات إلعليا  - (1)إلمكتبة 

إلدرإسات إلعليا إلمهنية  - (2)

(2)

1433.3

ي متابعة
 
7إخصائ

 - (1)إلدرإسات إلعليا 

يات  إلجودة  (1)إلمشير

(1)

3

 - (2)رعاية إلطالب 

مكتب وكيل إلكلية 

 - (1)للدرإسات إلعليا 

(1)إلتعليم إلمفتوح 

442.9

ي تنظيم 
 
 إخصائ

وإدإرة
233.3(2)إلدرإسات إلعليا 1(1) إمانة مجلس إلكلية 3

ي شئون 
 
 إخصائ

إفرإد
2

شئون هيئة إلتدريس 

(1)مرض مزمن  - (1)
20100

ي تطبيق 
 
إخصائ

نظم ولوإئح
10(1)رعاية إلطالب 10

34132138.2

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
36

ن إلكلية   - (1)إمي 

يات  مركز  - (3)إلمشير

 (3)إلدرإسات إلتجارية 

 - (1)إلخزينة - 

 - (2)إإلستحقاقات 

ؤجازة  - (1)إلحسابات 

(2)بدون مرتب 

13

مكتب  - (3)شئون إلطالب 

وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

 - (2)إلدرإسات إلعليا  - (1)

 - (1)إلتعليم إلمفتوح 

ن  مكتب إلعميد  - (2)إلخريجي 

إلدرإسات  - (1)إلمكتبة  - (2)

شعبة  -  (1)إلعليا إلمهنية  

ية   ن شئون  - (2)إللغة إؤلنجلي 

إلمخازن  - (2)هيئة إلتدريس 

مكتب وكيل إلكلية  - (3)

رعاية  - (1)لشئون إلطالب 

ي  - (1)إلطالب  (1)إلمركز إلطير

2336.1

إلتنمية إإلدإرية

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون إفرإد 
 
- إخصائ

- باحث شئون مجالس 

ي متابعة 
 
- إخصائ

ي تخطيط 
 
- إخصائ

ي تنظيم وإدإرة 
 
- إخصائ

ي تطبيق نظم 
 
إخصائ

ولوإئح

إؤلجمالي

1

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلتجارة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص
ي تشغل وظائف إل 

ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

15صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلتجارة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص
ي تشغل وظائف إل 

ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي رعاية 
 
إخصائ

طالب
10100(1)رعاية إلطالب 1

ي نشاط 
 
إخصائ

ي
رياضن

10100(1)رعاية إلطالب 1

ي إجتماعي
 
2(2) رعاية إلطالب 6إخصائ

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

شعبة إللغة  - (1)إلبيئة 

ية  ن وحدة  - (2)إؤلنجلي 

(1)إلحاسب إآللي 

433

84450

وظائف إلتعليم4

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - درإسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
إخصائ

وثقافية

باحث شئون 

تعليم
8

 - (2)إلدرإسات إلعليا 

(1)شئون إلطالب 
3

 - (1)سكرتارية إألقسام 

 - (1)إلحسابات 

رعاية  - (2)إلمكتبة

(1)إلطالب 

538

ي5 يإلطب إلبشر يإلطب إلبشر 12طبيب بشر
ي   - (5)إلمركز إلطير

(7)ؤجازة بدون مرتب 
120100

6صيدليإلصيدلةإلصيدلة6
ي  ؤجازة  - (3)إلمركز إلطير

(3)بدون مرتب 
60100

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات7
 
إخصائ

ي وثائق 
 
إخصائ

ومكتبات
10100(1)مرض مزمن 1

2مهندسمهندسإلهندسه8
 - (1)إلشئون إلفنية 

(1)ؤجازة بدون مرتب 
20100

إإلعالم9
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
11

 (1)إمانة مجلس إلكلية 

(2)ؤجازة بدون مرتب - 
3

شئون  - (3)مكتب إلعميد 

ن  شعبة إللغة  -  (1)إلعاملي 

ية   ن مركز  - (2)إؤلنجلي 

(2)إلدرإسات إلتجارية 

827

3

إلخدمات إإلجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
إخصائ

إجتماعي

إؤلجمالي

16صفحة 
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلتجارة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص
ي تشغل وظائف إل 

ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي حاسب آليإؤلحصاء10
 
ي حاسب آليإخصائ

 
4إخصائ

 (1)إلدرإسات إلعليا إلمهنية 

ية -   ن شعبة إللغة إؤلنجلي 

مركز إلخدمة  - (1)

ونية ؤجازة بدون  - (1)إإللكير

(1)مرتب 

40100

15
ي إلتمريض وإلصحة 

فين

إلعامة
ي إلتمريض

ي إلتمريضفين
ي 6فين 60100(6)إلمركز إلطير

ي معمل11
ي معملفين

ي معملفين
20فين

 - (1)إلدرإسات إلعليا 

ن إلكلية  (1)مكتب إمي 
20

ي ورشة
3فين

 - (1)إلشئون إلفنية 

(1)إلمتابعة 
ن 2 167(1)شئون إلعاملي 

ي صيانة إجهزه
20 فين

ة   - (1)إألجور إلمتغي 

ن  (1)إلخريجي 
20

ي شئون 
 فين

هندسية
4

وحدة إلقياس وإلتقويم 

(1)
1

 - (2)إلمخازن 

(1)إلدرإسات إلعليا 
325

93633.3

12

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فين

فين

ي ورشة - هندسية 
- فين

ي صيانة إجهزه
فين

إؤلجمالي

17صفحة 
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلتجارة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص
ي تشغل وظائف إل 

ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

13
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون - مالية 

إدإرية

 كاتب شئون 

إدإرية
28

 - (1) إلشئون إؤلدإرية 

إلعالقات  - (2)إلمكتبة 

إلدرإسات  - (1)إلثقافية 

 - (1)إلعليا إلمهنية 

ة   - (2)إألجور إلمتغي 

 - (5)شئون إلطالب 

إلمتابعة  - (1)إلمخازن 

ن إلكلية - (1) مكتب إمي 

ن  -  (1)  - (1)إلخريجي 

 - (1)إلحسابات 

 - (1)إإلستحقاقات 

ي  مكتب  - (1)إلمركز إلطير

وكيل إلكلية لشئون 

إلمطبعة  - (1)إلطالب 

شئون هيئة  - (1)

إلقيد  - (1)إلتدريس 

إلتوقيعات  - (1)وإلحفظ 

وحدة إلحاسب  - (1)

مرض مزمن  - (1)إآللي 

(2)

196(1)إلشئون إلفنية 27

ي إلزرإعة
1(1)إلمسطحات 7فين

إلقيد  - (2)إلمتابعة 

مركز  - (1)وإلحفظ 

 - (1)إلدرإسات إلتجارية 

 - (1)سكرتارية إألقسام 

(1)إلشئون إلفنية 

614

ي إلتغذية
70فين

ن   - (1)شئون إلعاملي 

 - (3)إلشئون إلفنية 

إلتوقيعات  - (1)إلمخازن 

(1)شئون إلطالب  - (1)

70

141137.1

14

ي إلزرإعة وإلتغذية
ي إلزرإعة وإلتغذيةفين

فين

إؤلجمالي

18صفحة 
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلتجارة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص
ي تشغل وظائف إل 

ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

إلحركة وإلنقل16
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
30100(3)إلشئون إلفنية 3سائق

220100(22)عمال خدمات 22عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 17

#REF!#REF!#REF!#REF!

 

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

إؤلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

19صفحة 



2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

333439.438.2إلتنمية إإلدإرية1

293627.636.1إلتمويل وإلمحاسبة2

9811.150إلخدمات إإلجتماعية3

6816.738وظائف إلتعليم4

12100100إلهندسه5

ي6 612100100إلطب إلبشر

1100إلوثائق وإلمكتبات7

46100100إلصيدلة8

81137.527إإلعالم9

2450100إؤلحصاء10

ي معمل11
1200فين

ي تمريض12
56100100فين

1091033.3إلهندسية إلمساعده13

332810096إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية14

ي إلزرإعة وإلتغذية15
1114367.1فين

33100100إلحركة وإلنقل16

2322100100إلخدمات إلمعاونة 17

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية إلتجارة2019و2018مقارنة بي 

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار


