
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

التمويل والمحاسبة08/07/1963منن دمحم طه النحله1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

كبي 
ن الكلية امي 

11/03/1963عادل دمحم دمحم احمد خي 2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

بية العمليكبي 
الير

25/2/1974زينب مجاهد السيد3
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
االستحقاقات

25/2/1973عابد دمحم السيد4
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب عميد الكلية

30/1/1985هاله يوسف عبدالباري5
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا

28/5/1980داليا فؤاد عباس6
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب وكيل الكلية 

لشئون البيئة

اوي دمحم7 28/10/1987دمحم الشير
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

شئون هيئة 

التدريس

15/5/1966رعرعه عبدالحميد احمد دمحم8
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

شئون هيئة 

التدريس

ي هاشم9 25/11/1984الفت صير
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

االستحقاقات

14/2/1981انتصار دمحم سليم10
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

بية الخاصة الير

07/01/1978سماح حسن احمد11
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

08/12/1975عماد إبراهيم الصادق12
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
تكنولوجيا التعليم

التنمية االدارية05/01/1979غاده احمد دمحم شفيق13
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

ثان
الدراسات العليا

 علي حسن14
10/11/1967منن

-موجه مالي واداري 

ي
ن
ثائ

الدراسات التكميلية

ي متابعة 24/12/1985شيماء يرسي كامل15
 
ي-اخصائ

ن
االستحقاقاتثائ

بية وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن
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بية وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن

ي متابعة 05/09/1982ريمون صموئيل عزيز16
 
ي-اخصائ

ن
المكتبةثائ

وظائف التعليم17/10/1979سماح عادل شاكر17
- باحث شئون تعليم 

اول
عالقات ثقافية

20/2/1978احمد دمحم عبدالفتاح18
- باحث شئون تعليم 

اول
شئون طالب

14/4/1978ازهار السيد حامد19
- باحث شئون تعليم 

اول
شئون طالب

24/1/1979دعاء دمحم عبدالمجيد20
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

عالقات ثقافية

18/1/1983رغده سعد عبدالحميد21
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

الدراسات العليا

ي22
21/1/1987علياء يوسف عبدالغنن

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون طالب

09/10/1986امنيه السيد محمود23
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون مالية

15/7/1991هدى عبدهللا ابوالمعاطي24
- باحث شئون تعليم 

ثالث
الجوده

ي25
22/6/1983امل دمحم دمحم لطفن

- باحث شئون تعليم 

ثالث
االستحقاقات

10/05/1991اية دمحم متولي26
- باحث شئون تعليم 

ثالث
المكتبة

02/07/1986نىه فوزي عبدالحميد27
- باحث شئون تعليم 

ثالث
المكتبة

 احمد بشي 28
26/8/1992مصطفن

- باحث شئون تعليم 

ثالث
تكنولوجيا التعليم

فت دمحم علي29 الخدمات االجتماعية14/1/1963مي 
ي خدمة 

 
اخصائ كبي 

اجتماعية
الصحة النفسية

ي عبدالحميد30 ي اجتماعي 26/11/1985نهاد خي 
 
ن الكليةثان- اخصائ مكتب امي 
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بية وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية ي كلية الير
بيان باسماء موظفن

ي اجتماعي 20/6/1984الشيماء محمود يوسف31
 
رعاية الطالبثان- اخصائ

ي إقامة 30/3/1976نجالء عبدالمنعم حسن32
 
نثان- اخصائ شئون العاملي 

الوثائق والمكتبات09/07/1970ايناس عبدالفتاح طلبه33
ي وثائق 

 
اخصائ

اول- ومكتبات 
شئون طالب

ي محمود34
ر
االعالم26/7/1980نرسين دسوق

ي دراسات 
 
اخصائ

اول- سياحية
الدراسات التكميلية

03/10/1970نرسين دمحم محمود35
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ي- 
ن
ثائ

مكتب عميد الكلية

ن صموئيل عزيز36 ي معمل علوم 24/7/1979نيفي 
 
الدراسات العليااول- اخصائ

ه حسن كامل37 الهندسية المساعده12/08/1967امي 
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
الدراسات العليا

04/08/1966عاطف إبراهيم عليوه38
ي شئون هندسية 

- فنن

لياول
ن االقتصاد المين

ن39 11/02/1965عصام سليمان حسي 
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
شئون طالب

25/10/1968صالح الدين علي دمحم40
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
رعاية الطالب

03/08/1970علوي سالم دمحم41
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
بوي علم النفس الير

18/2/1980دمحم جمعه سليمان42
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
المخازن

المكتبية21/12/1961فاطمه إبراهيم احمد43
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
ن شئون العاملي 

09/04/1960هدى دمحم جير44
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 

بية الفنية  الير

والموسيقية

25/9/1963وفاء دمحم عباس45
-  كاتب شئون ادارية 

اول
مكتب عميد الكلية
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20/12/1960دمحم احمد زكريا46
-  كاتب شئون ادارية 

اول
معمل اللغة العربية

23/4/1963فاطمه حميدو كامل47
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الدراسات العليا

02/09/1977سماح إبراهيم احمد48
-  كاتب شئون ادارية 

لياول
ن االقتصاد المين

02/03/1967كريمه السيد دمحم49
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن شئون العاملي 

19/8/1960فتحيه عبدالكريم السيد50
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون طالب

08/05/1970صالح دمحم خليل51
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون طالب

ن إبراهيم52 23/12/1964امل امي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون طالب

13/5/1966امل عيىس دمحم53
-  كاتب شئون ادارية 

اول
تكنولوجيا التعليم

20/9/1970امل حسن السيد54
-  كاتب شئون ادارية 

اول
بية المقارنة الير

ي55 04/04/1964ايمان إسماعيل صير
-  كاتب شئون ادارية 

اول
بية أصول الير

10/08/1973رمضان دمحم عبدالسالم56
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الخزينة

03/09/1962سعيد عثمان دمحم57
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الخزينة

22/3/1964منال عبدالوهاب دمحم58
-  كاتب شئون ادارية 

اول

بية الفنية  الير

والموسيقية

ي احمد دمحم59
ن
24/10/1977امائ

-  كاتب شئون ادارية 

اول
المخازن

26/9/1979ايمن دمحم دمحم السيد60
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
رعاية الطالب
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10/12/1979امينه احمد حسن61
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث

شئون هيئة 

التدريس

15/5/1987احمد دمحم الرفاعي62
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
شئون طالب

16/5/1981عبي  دمحم الحلوس63
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
بوي علم النفس الير

12/04/1978عبدهللا حسن احمد64
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
يات المشير

13/6/1975دمحم خليل عبدالرحمن65
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المخازن

02/04/1980دمحم عبدالمقصود دمحم66
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
التصوير

ه احمد دمحم67 ي الفنون والعمارة11/06/1976امي 
ي عمارة فنن

مكتب عميد الكليةاول- فنن

ي عمارة 24/2/1972ناهد فاروق محمود68
اول- فنن

المناهج وطرق 

التدريس

ي عمارة 06/01/1974منن مرقص تامر69
المخازناول- فنن

ي عمارة 02/01/1988سليم عبدالفتاح سليم70
معاون الكليةرابع- فنن

 فرغلي71
ي الزراعة والتغذية02/01/1981فاطمه مصطفن

ي زراعي فنن
نثالث- فنن شئون العاملي 

ي زراعي 21/3/1982دمحم دمحم عبدالهادي72
شئون طالبثالث- فنن

ي زراعي 12/07/1973نارص الدين احمد موىس73
رعاية الطالبثالث- فنن

ي زراعي 26/7/1982احمد دمحم دمحم السيد74
شئون ماليةثالث- فنن

ي زراعي 07/07/1984علي فتحي علي75
المخازنرابع- فنن
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ي تغذية 03/01/1964رأفت السيد مصطفن76
شئون ماليةاول- فنن

ي تغذية 29/7/1966امال مرىسي عزازي77
اول- فنن

بية الفنية  الير

والموسيقية

ن حسن78 ن دمحم حسي  ي تغذية 07/01/1995حسي 
بية العمليرابع- فنن

الير

ي معمل21/2/1961زينب احمد حسن79
ي معمل فنن

المكتبةكبي - فنن

ي معمل 20/5/1964عفاف عباس حسان80
الدراسات العليااول- فنن

فت شعيب دمحم81 ي معمل 18/7/1964مي 
الدراسات العليااول- فنن

ي معمل 07/07/1969منن منصور بخيت82
اول- فنن

بية الفنية  الير

والموسيقية

الخدمات المعاونة 
- الخدمات المعاونة 

الثالثة

- الخدمات المعاونة 

الثالثة
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

10(1)الدراسات التكميلية 10موجه مالي

ي متابعة
 
150(1)المكتبة 1(1)االستحقاقات 2اخصائ

ي شئون افراد
 
10100(1)الدراسات العليا 1 اخصائ

42250

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون مالية
 
12اخصائ

ن الكلية   - (1)امي 

(2)االستحقاقات 
3

 - (1)مكتب عميد الكلية 

مكتب وكيل الكلية لشئون 

مكتب وكيل  - (1)الطالب 

 - (1)الكلية للدراسات العليا 

مكتب وكيل الكلية لشئون 

بية العملي  - (1)البيئة 
الير

شئون هيئة التدريس  - (1)

تكنولوجيا التعليم  - (2)

بية الخاصة  - (1) (1)الير

925

ي اجتماعي
 
3 اخصائ

رعاية  - (1)الصحة النفسية 

(1)الطالب 
ن الكلية 2 166.7(1)مكتب امي 

ي اقامة
 
ن 10 اخصائ 10(1)شئون العاملي 

42250

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

بية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

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

الخدمات االجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  اخصائ

ي اقامة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
اخصائ

اجتماعي

اإلجمالي
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

بية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

وظائف التعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث دراسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو اخصائ

علميه وثقافية

12باحث شئون تعليم

عالقات  - (1)الجوده 

الدراسات  - (2)ثقافية 

شئون طالب  - (1)العليا 

 - (2)المكتبة  - (3)

(1)تكنولوجيا التعليم 

10
شئون  - (1)االستحقاقات 

(1)مالية 
283

ي وثائق ومكتباتالوثائق والمكتبات5
 
اخصائ

ي وثائق 
 
اخصائ

ومكتبات
10(1)شئون طالب 10

ي معملعلوم6
 
ي معملاخصائ

 
10(1)الدراسات العليا 10اخصائ

ي اعالم
 
10100(1)مكتب عميد الكلية 1اخصائ

ي دراسات 
 
اخصائ

سياحية
10(1)الدراسات التكميلية 10

21150

الهندسية المساعده8
ي صيانة 

ي شئون - فنن
فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة اجهزه

ي شئون هندسية
60 فنن

 - (1)الدراسات العليا 

لي 
ن  - (1)االقتصاد المين

رعاية  - (1)شئون طالب 

علم النفس  - (1)الطالب 

بوي  (1)المخازن  - (1)الير

60

7

االعالم
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

اإلجمالي
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

بية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

9
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
24كاتب شئون ادارية

 - (1)مكتب عميد الكلية 

 - (1)معمل اللغة العربية 

 - (1)شئون هيئة التدريس 

 - (1)الدراسات العليا 

لي 
ن  - (1)االقتصاد المين

ن  شئون  - (2)شئون العاملي 

رعاية الطالب  - (4)طالب 

 (1)تكنولوجيا التعليم  - (1)

بية المقارنة -  علم  - (1)الير

بوي   - (1)النفس الير

بية  - (1)التصوير  أصول الير

يات  - (1)  - (1)المشير

بية الفنية  - (2)الخزينة  الير

المخازن  - (2)والموسيقية 

(2)

240100

ي الزراعة
50فنن

ن  شئون  - (1)شئون العاملي 

رعاية الطالب  - (1)طالب 

 - (1)شئون مالية  - (1)

(1)المخازن 

50

ي التغذية
3فنن

بية الفنية والموسيقية  الير

بية العملي  - (1)
(1)الير

167(1) شئون مالية 2

82625

ي معمل11
ي معملفنن

ي معملفنن
4فنن

بية الفنية والموسيقية  الير

(1)
1

 - (2)الدراسات العليا 

(1)المكتبة 
325

ي الفنون والعمارة12
ي فنون وعمارةفنن

ي فنون وعمارةفنن
1(1)معاون الكلية 4فنن

 - (1)مكتب عميد الكلية 

المناهج وطرق التدريس 

(1)المخازن  - (1)
325

10

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفنن

فنن

اإلجمالي

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي تشغل 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

بية وكيفية توزيعها بادارة الكلية جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الير

عامل خدماتالخدمات المعاونة 13

824636

 

اإلجمالي

10صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

548050التنمية االدارية1

81237.525التمويل والمحاسبة2

548050الخدمات االجتماعية3

18129483وظائف التعليم4

211000الوثائق والمكتبات5

2210050االعالم6

10علوم7

ي معمل8
542025فنن

86250الهندسية المساعده9

332484.8100المجموعة النوعية المكتبية10

ي الزراعة والتغذية11
982225فنن

ي الفنون والعمارة12
44025فنن

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

بية الير

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات


