
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم تاري    خ الميالداسماء الموظفي 
المجموعة 

النوعية
مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيه

التمويل والمحاسبة21/7/1966احمد دمحم احمد عبدالموجود1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
انية ن رئيس قسم المي 

03/12/1969امل دمحم سعيد علي2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

االستحقاقات

التنمية االدارية22/11/1966خالد غريب دمحم دمحم3
- موجه مالي واداري 

اول

رئيس قسمشئون 

مالية

24/5/1980سعيد دمحم ماهر دمحم4
-موجه مالي واداري 

ي
ن
ثائ

يات المشير

05/01/1980ربيع فتحي السيد يوسف5
موجه مالي واداري  

ثالث
شئون الطالب

ي متابعة 10/01/1978احمد شنيبه عمر شنيبه6
 
رعاية الشبابثالث-اخصائ

ي متابعة 09/09/1978اسالم دمحم فايز بيومي7
 
الدراسات العلياثالث-اخصائ

ن النعناعي8 وظائف التعليم21/2/1974حسام شحاته حسن حسي 
- باحث شئون تعليم 

اول

رئيس قسم شئون 

الطالب

10/01/1982احمد دمحم صالح الدين عزب9
- باحث شئون تعليم 

ثالث
مكتب عميد الكلية

09/04/1986هبه احمد دمحم عبدهللا10
- باحث شئون تعليم 

ثالث

رئيس قسم 

االجازات

10/10/1962طارق المتولي مصطفن دياب11
الخدمات 

االجتماعية

ي خدمة 
 
اخصائ كبي 

ي اجتماعياجتماعية
 
اخصائ

17/6/1967يارس دمحم السيد سليمان12
ي خدمة 

 
اخصائ كبي 

اجتماعية

رئيس قسم 

العالقات العامة

27/7/1963ساميه حسن علي عويضه13
ي رعاية طالب 

 
-اخصائ

 ثالث
رعاية الشباب

21/10/1974دمحم مصطفن دمحم حسن نرص14
ي نشاط 

 
 اخصائ

ي 
اول- رياضن

رئيس قسم رعاية 

الشباب

بية الرياضية كيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن

1صفحة 
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بية الرياضية كيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن

ن دمحم دمحم رمضان15 ن الكليةاول- مهندس زراعي الزراعة26/3/1967الهام امي  امي 

ملعب الكليةثالث- مهندس زراعي 23/9/1976طه عبدالصمد مساعد عوض هللا16

ي صيانة الهندسية المساعده11/10/1971منال دمحم عابد عبدربه17
اول- فنن

رئيس قسم شئون 

هيئة التدريس

ي صيانة  18/2/1970مها دمحم عابد عبدربه18
شئون الطالبثان- فنن

ي صيانة  25/10/1972صبحي عبدالعزيز عثمان دمحم19
المخازنثالث- فنن

ي محمود20
01/04/1986اسالم عادل وصفن

ي شئون هندسية 
- فنن

رابع
المخازن

المكتبية11/10/1960فاطمه فريد عبده سالم21
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون ادارية

ي22
ر
23/2/1962دمحم ابوالوفا دمحم عبدالباق

-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون ادارية

23/7/1965دمحم حسن احمد احمد حسن23
-  كاتب شئون ادارية 

اول

رئيس قسم شئون 

ادارية

عماد السيد عباس24
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
شئون ادارية

15/12/1986احمد إبراهيم عليوه دمحم حسن25
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

ي إبراهيم حسن دمحم26 23/2/1968ناج 
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث

رئيس قسم شئون 
ن العاملي 

ي الزراعة والتغذية01/12/1967احمد عبدالجليل دمحم برعي27
ي زراعي فنن

عامل ملعباول- فنن

ي زراعي 01/06/1975عزت مهدي صديق درويش28
معاون الكليةثالث- فنن
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بية الرياضية كيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن

ي زراعي 27/11/1978محمود دمحم احمد مصطفن29
نثالث- فنن شئون العاملي 

الخدمات المعاونة 11/06/1961عبدالنارص دمحم عزت30
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
خدمات معاونة

15/5/1975محفوظ احمد عبدالرحمن31
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
عامل ملعب

28/12/1977دمحم هالل دمحم إبراهيم32
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
خدمات معاونة

13/1/1981أبو زيد عبدالرحمن دمحم أبو زيد33
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
خدمات معاونة

16/12/1969السيد دمحم علي حسان34
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
عامل ملعب

3صفحة 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

3موجه مالي
يات  شئون  - (1)المشير

(1)مالية 
166.7(1)شئون الطالب 2

ي متابعة
 
150(1)رعاية الشباب 1(1)الدراسات العليا 2 اخصائ

53260

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون مالية
 
2اخصائ

 - (1)االستحقاقات 

انية  ن (1)المي 
20100

ي اجتماعي
 
ي اجتماعي 2اخصائ

 
150(1)العالقات العامة 1(1)اخصائ

ي نشاط 
 
اخصائ

ي
رياضن

10100(1)رعاية الشباب 1

ي رعاية 
 
 اخصائ

طالب
10(1)رعاية الشباب  1

43175

وظائف التعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث دراسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو اخصائ

علميه وثقافية

3باحث شئون تعليم
 - (1)مكتب عميد الكلية 

(1)شئون الطالب 
166.7(1)االجازات 2

2مهندس زراعي مهندس زراعي الزراعة5
ن الكلية  ملعب  - (1)امي 

(1)الكلية 
20100

1

التنمية االدارية

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

اإلجمالي

3

اإلجمالي

بية الرياضية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص

 لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي رعاية طالب 
 
-  اخصائ

ي اقامة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
اخصائ

اجتماعي

الخدمات االجتماعية
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

بية الرياضية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص

 لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي صيانة 
20فنن

شئون  - (1)المخازن 

(1)الطالب 
20

ي شئون هندسية
20 فنن

شئون هيئة  - (1)المخازن  

(1)التدريس 
20

4040

7
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
6 كاتب شئون ادارية

ن  مكتب  - (1)شئون العاملي 

وكيل الكلية لشئون الطالب 

(4)شئون إدارية  - (1)
60100

ي الزراعة والتغذية8
ي الزراعة والتغذيةفنن

ي الزراعة والتغذيةفنن
3فنن

عامل  - (1)معاون الكلية 

(1)ملعب 
ن 2 166.7 (1)شئون العاملي 

5عامل خدماتعامل خدماتالخدمات المعاونة 9
عامل  - (3)خدمات معاونة 

(2)ملعب 
50100

3425974

 

اإلجمالي

6

الهندسية المساعده
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة اجهزه

اإلجمالي

5صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

2510060التنمية االدارية1

4275100التمويل والمحاسبة2

2410075الخدمات االجتماعية3

2310066.7وظائف التعليم4

120100الزراعة5

3400الهندسية المساعده6

56100100المجموعة النوعية المكتبية7

ي الزراعة والتغذية8
366.7فنن

35100100الخدمات المعاونة 9

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

بية الرياضية الير

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات

6صفحة 


