
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

التمويل والمحاسبة22/1/1975عبدالاله شحات دمحم احمد1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
المسطحات*

15/7/1967دمحم عبدالعزيز دمحم إبراهيم مطر2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
انية* ن المي 

05/06/1978عمرو احمد دمحم دمحم إبراهيم الديب3
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

الجودة*

01/05/1967ايمان عبداللطيف عبدالرحمن4
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم 

االستحقاقات

15/11/1985سماح احمد عبدالعزيز دمحم5
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

الدراسات العليا*

17/8/1975طارق مجدي حسن علي النخيلي6
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

االستحقاقات*

ي7  الزغب 
16/2/1982عيىس احمد عيىس مصطفن

ي شئون مالية 
 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

شئون مالية*

21/11/1977دمحم مرسي مرسي بركه8
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

شئون مالية*

11/01/1986كرستينا ميشيل ذكي نرصهللا9
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

االستحقاقات*

20/7/1981احمد سمي  احمد محمود10
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
ة* األجور المتغي 

11/01/1977ايمان حمدان برعي11
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
ن* شئون العاملي 

02/11/1989رشوان السيد علي الغمري12
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
معامل المهارات*

01/01/1983ساميه السيد إسماعيل دمحم13
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
االستحقاقات*

23/9/1979سماح السيد دمحم احمد بهلول14
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
ه شئون ماليةاألجور المتغي 

ي متابعة التنمية االدارية11/08/1986مروه حسن احمد محمود خطاب15
 
ي-اخصائ

ن
إجازة رعاية طفلسكرتاريةثائ

ي متابعة 18/3/1986سيد عبدالحميد الشحات دمحم16
 
itقسم ثالث-اخصائ

ي  هان دمحم حافظ17 ي متابعة 03/01/1987شر
 
itقسم ثالث-اخصائ

24/3/1979شيماء إبراهيم دمحم جاويش18
ي تطبيق نظم 

 
اخصائ

ثان- ولوائح 

رئيس قسم األجور 

ه المتغي 

وظائف التعليم21/11/1963وائل فؤاد عبدالسالم حنضل19
- باحث شئون تعليم 

كبي 
ن الكلية* مكتب امي 

ن نجيده20 12/05/1967نجالء حسن ياسي 
- باحث شئون تعليم 

كبي 
رئيس قسم المعامل*

22/9/1972عايده بهاءالدين سامي عبدالقادر21
- باحث شئون تعليم 

اول
مكتب العميد*

ي22
 
11/06/1984ايمان إبراهيم دمحم وفائ

- باحث شئون تعليم 

ثان
الدراسات العلياسكرتارية األقسام

10/01/1981مياده دمحم السيد درويش23
- باحث شئون تعليم 

ثان
شئون طالبرعاية الطالب

ن عامر24 01/01/1964اسامه نجيب دمحم حساني 
- باحث شئون تعليم 

ثان
منتدب من جامعة القاهرةمعمل المهارات

11/01/1975انهار عبدالحميد عبدهللا مبارك25
- باحث شئون تعليم 

ثالث
شئون طالب*

21/11/1976حياة الشافعي دمحم دمحم سيد احمد26
- باحث شئون تعليم 

ثالث
شئون طالب*

ي كلية التمريض وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

1صفحة 
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09/08/1991عال يوسف عبدالعزيز إسماعيل27
- باحث شئون تعليم 

ثالث
*

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

02/01/1992هدى دمحم عبدالعزيز28
- باحث شئون تعليم 

ثالث
الدراسات العليا*

21/3/1989هبه عطيتو عباس محمود29
- باحث شئون تعليم 

ثالث
المكتبة*

ي30
ن
28/5/1987مروه يوسف دمحم الفخرائ

- باحث شئون تعليم 

ثالث
إجازة رعاية طفلسكرتارية

ي31 07/07/1985غاده محمود صي 
- باحث شئون تعليم 

ثالث
منتدبة من جامعة العريشالمكتبة

ي32
10/05/1981مروه دمحم السيد إبراهيم ماضن

ي عالقات 
 
اخصائ

ثان- علميه وثقافية 
إجازة رعاية طفلسكرتارية

ي إسماعيل33
ن
07/07/1966فاطمه حسائ

الخدمات 

االجتماعية
ي إقامة 

 
*اول- اخصائ

رئيس قسم 

الدراسات العليا

ي إقامة %2618600محمود دمحم محمود عبدالرحيم34
 
الكوارث واألزماتitوحدة ثان- اخصائ

ي إقامة 09/06/1974دمحم حافظ الصادق دمحم35
 
رعاية الشباب*ثان- اخصائ

19/4/1982دمحم عبدالمنعم أبو شي    ع36
ي رعاية طالب 

 
-اخصائ

 ثان
رعاية الشباب*

ي اجتماعي19/3/1961يوسف بساده يوسف37
 
ن الكليةرئيس قسم المتابعةكبي  اخصائ امي 

03/01/1962هويدا عزت دمحم عبده38
ي اجتماعي 

 
- اخصائ

اول
رئيس قسم المكتبةمركز خدمة المجتمع

ي احمد ابوزيد39
ي اجتماعي 23/11/1984منال عبدالغبن

 
الدراسات العليا*ثان- اخصائ

دمحم عبدالهادي40 التمريض العالي03/02/1987امل سمي 
ي تمريض 

 
- اخصائ

ثالث
إجازة رعاية طفل

منتدبة من مديرية الشئون 

الصحية بالمحلة

ي معمل العلوم22/10/1982ايناس عبدالحميد عبدالحميد درويش41
 
ن*ثان- اخصائ شئون الخريجي 

ي معمل 04/02/1980عبدهللا إبراهيم سالم احمد42
 
معامل المهارات*ثان- اخصائ

*اول- مهندس زراعي الزراعة06/10/1980سماح السيد دمحم دمحم جلهوم43
شئون هيئة 

التدريس

االعالم01/01/1978دنيا دمحم احمد عبدالفتاح44
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 
المكتبة*

ف حسن حسن سيد خاطر45 ي ورشة الهندسية المساعده28/6/1963اشر
*اول- فبن

رئيس قسم رعاية 

الطالب

ي ورشة 13/12/1976رضا نبيل عبدالعزيز سليم46
المخازن*اول- فبن

ي ورشة 11/02/1968روحيه عبدهللا صالح يوسف47
معامل الكمبيوتر*ثالث- فبن

ي ورشة 09/09/1981عال احمد ثروت إبراهيم48
معامل الكمبيوتر*ثالث- فبن

ي صيانة 10/07/1972دمحم احمد إبراهيم علي49
رعاية الشباب*اول- فبن

06/01/1966شنوده سالمه عبدالشهيد50
ي شئون هندسية 

- فبن

ثالث
شئون الطالبقسم التجنيد

11/01/1990صفاء دمحم حسن عبدالرحمن51
ي شئون هندسية 

- فبن

ثالث
سكرتارية األقسام*

17/5/1991دمحم عواد إبراهيم دمحم إبراهيم52
ي شئون هندسية 

- فبن

ثالث
المسطحاتالصيانة

2صفحة 
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 
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09/01/1985عثمان شحات عثمان عمران53
ي شئون هندسية 

- فبن

رابع
الشئون اإلدارية

المكتبية14/9/1963عواطف دمحم السيد نمي 54
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
العالقات الثقافية

29/4/1969ازهار صالح الدين محمود55
-  كاتب شئون ادارية 

اول

قسم االزمات 

والكوارث

08/09/1980زوبه سيد غريب محمود56
-  كاتب شئون ادارية 

اول
مكتب العميدشئون هيئة التدريس

07/04/1960صالح محمود عالم يوسف57
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ي بقرارitوحدة 

مرضن

اره58 04/01/1988عبدهللا عمران احمد شر
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
إجازة بدون راتبشئون الطالب*

ن دمحم طه دمحم59 11/06/1985نرمي 
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
مكتب العميد*

20/9/1968نارص احمد عبدهللا حسن60
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
الصيانةشئون إدارية

06/01/1987مي طارق عبدالحميد متولي61
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
شئون مالية*

ي علي مصطفن62
ن
03/03/1985دمحم دمحم كيالئ

-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
يات* مشير

01/07/1979دمحم حمدي عبدالحفيظ دمحم حسن63
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
انتداب خارج الكلية*

ي الزراعة والتغذية25/11/1964زينب السيد السيد احمد64
ي زراعي فبن

شئون امتياز*اول- فبن

ي65
ر
ي زراعي 12/03/1969دمحم عبدالوهاب دسوق

الخزينة*اول- فبن

ن66 ي زراعي 01/04/1979احمد رفاعي ربيع حسي 
الشئون اإلدارية*ثالث- فبن

ي67 ي مرسي شلب  ي زراعي 04/06/1988ري  هام شلب 
مكتب العميد*ثالث- فبن

ي زراعي 19/4/1979سمي  محمود احمد محمود68
شئون مالية*ثالث- فبن

ي عبدالعزيز دمحم دمحم69
ن
ي زراعي 04/01/1989هائ

*ثالث- فبن
مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

ي زراعي 26/9/1987احمد غزالي دمحم حامد70
ن الكلية*رابع- فبن مكتب امي 

ي تغذية 07/01/1985إيهاب علي حسن خليفه71
الصيانة*ثالث- فبن

ي معمل15/4/1979هبه مصطفن دمحم دمحم72
ي معمل فبن

شئون الطالبثالث-فبن

ي الفنون والعمارة20/9/1966ايمان السيد حسن73
ي  طباعة فبن

*اول- فبن
رئيس قسم شئون 

ن العاملي 

ي طباعة 04/06/1972عبي  سيد دمحم هيصم74
*ثالث- فبن

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا

ي طباعة 03/01/1988دمحم عبدالجليل عبدالسالم75
شئون إداريةالحملةثالث- فبن

الخدمات المعاونة 11/08/1980احمد تهامي عبدهللا عيسوي76
- الخدمات المعاونة 

ثان
إدارة الكلية*

12/01/1983احمد عنير السيد إبراهيم77
- الخدمات المعاونة 

ثان
إدارة الكلية*

12/01/1963زينب النحاس إسماعيل78
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
إدارة الكلية*

3صفحة 
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18/1/1982دمحم السيد زكريا دمحم79
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
إدارة الكلية*

24/10/1980السيد حسن إبراهيم سالم80
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة الكلية*

ي خرصن دمحم81
03/11/1979خرصن حسبن

- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة الكلية*

23/9/1979عبدالحميد احمد عبدالحميد علي82
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
يد* مسئول الي 

ن منصور83 27/8/1976ناهد عيد حسي 
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة الكلية*

11/01/1979مرجان مرسال السيد درويش84
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة الكلية*

09/10/1979محمود دمحم عباس إبراهيم85
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة الكلية*

ي86
ر
ق 23/2/1971جمال مختار جندي مشر

ي الفنون 
مهبن

والعمارة
الصيانة*اول- سباك 

مكتب العميد*ثان- سائق الحركة والنقل10/09/1966احمد حامد دمحم مصطفن87

4صفحة 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي متابعة
 
it (2)233.3قسم 1(1)إجازة رعاية طفل 3 اخصائ

ي تطبيق 
 
اخصائ

نظم ولوائح
ة 1 10100(1)اجور متغي 

42250

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون 
 
اخصائ

مالية
14

ة    - (1)اجور متغي 

شئون   - (4)استحقاقات 

انية  - (3)مالية  ن (1)المي 

9

 - (1)الدراسات العليا 

ن   - (1)شئون عاملي 

 - (1)الجودة 

معامل  - (1)المسطحات 

(1)المهارات 

564.3

ي اجتماعي
 
ن كلية 3اخصائ 1(1)امي 

 - (1)دراسات عليا 

(1)المكتبة 
ن الكلية بالمعاش233.3 امي 

ي رعاية 
 
اخصائ

طالب
10100(1)رعاية طالب 1

ي اقامة
 
3اخصائ

 - (1)رعاية طالب

(1)الكوارث واألزمات 
167(1)دراسات عليا 2

74357

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية التمريض وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن البر عدد الموظفي 

مجال التخصص
ي تشغل وظائف ال 

ن البر عدد الموظفي 

تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

1

التنمية االدارية

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون افراد 
 
- اخصائ

- باحث شئون مجالس 

ي متابعة 
 
- اخصائ

ي تخطيط 
 
- اخصائ

ي تنظيم وادارة 
 
- اخصائ

ي تطبيق نظم 
 
اخصائ

ولوائح

اإلجمالي

3

الخدمات االجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  اخصائ

ي اقامة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
اخصائ

اجتماعي

اإلجمالي

5صفحة 
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موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

باحث شئون 

تعليم
13

 - (3) شئون طالب 

 - (2)الدراسات العليا 

إجازة رعاية  - (2)المكتبة 

(1)طفل 

8

ن الكلية   - (1)مكتب امي 

 - (1)قسم المعامل 

 - (1)معمل المهارات 

 - (1)مكتب العميد 

مكتب وكيل الكلية 

(1)لشئون الطالب 

561.538

ي عالقات 
 
اخصائ

علميه وثقافية
10100(1)إجازة رعاية طفل 1

149564.3

ي تمريضالتمريض العالي5
 
ي تمريضاخصائ

 
10100(1)إجازة رعاية طفل 1اخصائ

10مهندس زراعي مهندس زراعي الزراعة6
رئيس قسم هيئة 

(1)التدريس 
10

االعالم7
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
10(1)المكتبة 10

ي معملالعلوم8
 
ي معملاخصائ

 
ن 1(1)معامل المهارات 2اخصائ 150(1)شئون خريجي 

ي معمل9
ي معملفبن

ي معملفبن
10(1)شئون الطالب10فبن

4

وظائف التعليم

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - دراسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
اخصائ

وثقافية

اإلجمالي

6صفحة 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية التمريض وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن البر عدد الموظفي 

مجال التخصص
ي تشغل وظائف ال 

ن البر عدد الموظفي 

تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي شئون 
 فبن

هندسية
40

  - (1)شئون طالب 

 - (1)سكرتارية األقسام 

 - (1)المسطحات 

(1)الشئون اإلدارية 

40

ي صيانة 
 فبن

اجهزه
10(1)رعاية طالب 10

ي ورشة
40 فبن

  - (1)شئون طالب 

معامل  - (1)المخازن 

(2)كمبيوتر 

40

9090

11
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون - مالية 

ادارية

 كاتب شئون 

ادارية
10

 - (1)العالقات الثقافية 

 - (2)مكتب العميد 

ي بقرار 
شئون  - (1)مرضن

يات   - (1)طالب  مشير

 - (1)شئون مالية  - (1)

 - (1)شئون ادارية 

انتداب للتأمينات 

(1)االجتماعية

 (1) انتداب 190(1)الصيانة 9

ي الفنون والعمارة12
ي طباعةخطاطفبن

30فبن

رئيس قسم شئون 

ن  شئون  -  (1)العاملي 

مكتب وكيل  - (1)إدارية 

(1)الكلية للدراسات العليا

30

ي الفنون والعمارة13
مهبن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

10100(1)سباك 1سباك

ي صيانة 
ي شئون - فبن

فبن

ي ورشة - هندسية 
- فبن

ي صيانة اجهزه
فبن

اإلجمالي

10

الهندسية المساعده

7صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية التمريض وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن البر عدد الموظفي 

مجال التخصص
ي تشغل وظائف ال 

ن البر عدد الموظفي 

تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي الزراعة
7فبن

 - (1)الشئون اإلدارية 

شئون  - (1)مكتب العميد 

مكتب وكيل  - (1)االمتياز 

 - (1)الكلية لشئون الطالب 

ن الكلية   - (1)مكتب امي 

الخزينة  - (1)شئون مالية 

(1)

70

ي تغذية
10(1)صيانة الكلية 10فبن

8080

الحركة والنقل15
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
10100سائق العميد1سائق

10عامل خدماتعامل خدماتالخدمات المعاونة 16
مسئول  - (9)إدارة الكلية 

يد  (1)الي 
100100

87474054

 

SP0ACF000103نموذج رقم

اإلجمالي

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

14

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفبن

فبن

اإلجمالي

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

245050التنمية االدارية1

10147064.3التمويل والمحاسبة2

877557الخدمات االجتماعية3

101410064.3وظائف التعليم4

1100التمريض العالي5

1100الزراعة6

1100االعالم7

3233.350العلوم8

ي معمل9
1100فبن

119360الهندسية المساعده10

141010090المجموعة النوعية المكتبية11

ي الزراعة والتغذية12
88130فبن

ي الفنون والعمارة13
3300فبن

ي الفنون والعمارة14
11100100مهبن

1100الحركة والنقل15

1110100100الخدمات المعاونة 16

 عامي 
ن ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي   بكلية التمريض2019و2018مقارنة بي 

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات


