
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة02/07/1962سناء دمحم أنور رإجح1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 
قسم علوم إلحاسبإلمكتبة

14/5/1974نرسين وهيب دمحم2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
إلشئون إلمالية*

إمنيه عاطف دمحم حسن3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول

أعضاء هيئة 

إلتدريس

12/04/1973سماح عطيه دمحم4
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول

رئيس قسم 

إإلستحقاقات

04/10/1973نجالء دمحم إحمد5
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
ة* إألجور إلمتغي 

12/08/1972إحمد كمال عبدهللا6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
مكتب عميد إلكلية*

ي7
12/01/1979يحي  دمحم عفيفن

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

14/5/1988دمحم هشام دمحم عبدإلعزيز8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
شئون إلطالب

ي متابعة إلتنمية إإلدإرية09/05/1960عطيلت عطيه دمحم9
 
*إول- إخصائ

قسم إلعلوم 

إألساسية

18/12/1961هاله علي عثمان10
ي تنظيم وإدإرة 

 
إخصائ

كبي - 
رئيس قسم إلمكتبة*

20/9/1981شيماء إحمد سليمان11
ي تنظيم وإدإرة 

 
إخصائ

ثان- 
نقسم علوم إلحاسب شئون إلعاملي 

ن صالح إلدين خليل12 وظائف إلتعليم22/1/1964نرمي 
- باحث شئون تعليم 

إول
 إلعالقات إلعامة*

16/11/1981إيمان دمحم علي13
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

ن إلكليةمكتب عميد إلكلية مكتب إمي 

01/12/1984هبه هللا دمحم رمضان14
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلعالقات إلثقافية*

15/12/1982مروه نبيل ؤبرإهيم15
- باحث شئون تعليم 

ثالث
مكتب عميد إلكلية

ن16 04/06/1973دمحم إلرفاعي إمي 
- باحث درإسات عليا 

إول
*

رئيس قسم شئون 
ن إلخريجي 

18/2/1985حازم ؤبرإهيم دمحم17
- باحث درإسات عليا 

ثان
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ن صالح إلدين خليل18 إلخدمات إإلجتماعية10/10/1976نفي 
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
*

رئيس قسم 

إلعالقات إلعامة

14/1/1972ؤيهاب إبوإلنجا19
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
رعاية إلشباب*

ي إجتماعي 10/08/1985وإلء حسن دمحم20
 
ثان- إخصائ

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي إجتماعي 02/09/1974عبي  عبدإلمنعم بازرعه21
 
*ثان- إخصائ

رئيس قسم 

إلعالقات إلثقافية

09/09/1978شيماء دمحم علي22
ي رعاية طالب 

 
-إخصائ

 ثان
إلعالقات إلثقافية

رئيس قسم رعاية 

إلشباب

*ثان- مهندس إلهندسه18/1/1969عبده جابر عبده إلباز23
مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

إلجودة*ثان- مهندس 16/8/1984ساره عبدإلمنعم دمحم خطاب24

إلوثائق وإلمكتبات28/7/1967مها محمود دمحم حسن25
ي وثائق 

 
كبي  إخصائ

ومكتبات
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي إحصاء إؤلحصاء02/04/1989رإنيا شعبان طه دمحم عبدإلهادي26
 
إلجودةثالث- إخصائ

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

20/11/1965فاطمه مصطفن قليل27
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

كبي 
*

مديرة مركز 

إلمعلومات بالجامعة 

إلقديمة

ي كلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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05/07/1964عزه دمحم حسن28
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

كبي 
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

06/09/1966أحالم دمحم عمرإن29
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

كبي 
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

19/4/1967إيمان دمحم علي رجب30
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

كبي 
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي31
08/01/1963عزه دمحم دمحم إلشبكش 

ي حاسب آلي 
 
- إخصائ

كبي 
رئيس قسم إلجودة*

06/12/1969إمنه دمحم جاد32
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثان
إلمكتبة*

ي دمحم ؤبرإهيم33
17/1/1976حسام حسين

ي حاسب آلي 
 
- إخصائ

ثالث
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي معمل إلعلوم 19/12/1961إلفت إلسيد عباس34
 
*كبي - إخصائ

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

*كبي - مهندس زرإعي إلزرإعة19/2/1968إيمن إلسيد دمحم ؤبرإهيم35
مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي36
ن
ي ورشة إلهندسية إلمساعده24/9/1979دمحم محمود حسائ

 إلمعامل*إول-  فين

ن محمود مرسي37 ي ورشة 24/12/1968حسي 
رئيس قسم إلتصوير*ثالث -  فين

15/11/1977محمود سليم سليمان38
ي صيانة أجهزة 

- فين

ثالث
ن* شئون إلعاملي 

ي صيانة  05/10/1975رغدإء سعيد فوزي39
إلشئون إلمالية*إول- فين

ي صيانة  02/10/1974مين إلسيد عبدإلغفار40
ن*إول- فين شئون إلعاملي 

ي صيانة  15/11/1975حنان مصطفن دمحم41
إلمكتبة*إول- فين

ن42 ي صيانة  23/6/1984دمحم إمام حسي 
*ثالث- فين

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

02/07/1962إيمان عبدإلجوإد43
ي شئون هندسية 

- فين

إول
قسم علوم إلحاسبإعضاء هيئة إلتدريس

ي44 14/9/1968إمل دمحم دمحم إلجرئ 
ي شئون هندسية 

- فين

إول
*

أعضاء هيئة 

إلتدريس

26/4/1967ماجده إلسيد محمود إلسيد45
ي شئون هندسية 

-فين

ي
ن
ثائ

*
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

ي محمود46
12/03/1970فتحيه لطفن

ي شئون هندسية 
-فين

ثالث
إإلستحقاقات*

10/09/1973إيمن دمحم حافظ47
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
شئون إلطالب*

بري48 04/11/1981دمحم سيد إلي 
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
 إلصيانة*

03/10/1983إحمد عبد إلباسط ؤبرإهيم49
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
*

رئيس قسم 

إلمسطحات

إلمكتبية23/7/1960سميه دمحم دمحم إلرومي50
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
رئيس إلخزينة*

21/3/1965مها إلسيد عبدإلغفار51
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مكتب عميد إلكلية*

30/8/1971خالد حسن طايع52
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ي* إلدعم إلطالئ 

27/5/1960دمحم إحمد إلرفاعي حجازي53
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم إلشئون 

إلمالية

11/10/1963بهيه خضن عبدإلقادر54
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون مالية

رئيس قسم إلشئون 

إؤلدإرية
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08/01/1973إيناس حسن إلسيد55
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم شئون 
ن إلعاملي 

01/06/1980إمينه جعفر دمحم56
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلعاملي 

27/5/1961مرفت جرس عرندس57
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلعالقات إلثقافية

21/2/1970سوميه علي دمحم58
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إإلستحقاقات*

ي59
ن
02/02/1967رمضان عاشور حسائ

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ة* إألجور إلمتغي 

08/04/1968وليد إحمد دمحم60
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم شئون 

إلطالب

19/1/1968عادل دمحم علي61
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

17/12/1970إحمد موس علي62
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

ن حجاب63 12/01/1975حسن ؤبرإهيم إمي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلخريجي 

21/3/1968كريمه عبدإلتوإب64
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم إإلزمات 

وإلكوإرث

17/2/1966دمحم عبدإلحميد65
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
 إلمعامل*

20/4/1968عبدإلمنعم إلسيد ؤبرإهيم66
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
 إلمعامل*

08/04/1981دمحم حسن إحمد إحمد67
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ن سعيد68 16/1/1969دمحم إمي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلشئون إلمالية*

05/08/1980سامية عبدإلعال خليفه69
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلخزينة*

08/01/1976أسماء حماده سالم70
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*

20/7/1975رإندإ عبدهللا دمحم إلسيد71
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن* شئون إلخريجي 

10/01/1982عبدإلحميد سعيد عبدإلحميد72
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
 إلمعامل*

05/05/1982إحمد علي سعد علي73
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
صيانة إلحاسب*

17/3/1975يارس دمحم فهيم74
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
ن* شئون إلعاملي 

03/11/1970خالد سالم عبدإلمقصود75
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
يد* مسئول إلي 

ي إلزرإعة وإلتغذية30/6/1973دمحم صالح صالح76
ي زرإعي فين

*إول- فين
مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي زرإعي 11/06/1961مرإد عبدإلباسط مرإد77
مخزن إلكلية*إول- فين

ي زرإعي 20/1/1975إسامه علي محمود78
شئون إلطالب *إول- فين

ن دمحم سليمان79 ي زرإعي 01/10/1979إمي 
رئيس قسم إلصيانة*إول- فين

ي زرإعي 22/5/1972جمعه سالم عبدإلمقصود80
رئيس قسم إلمعامل*إول- فين

ي زرإعي 24/8/1974عمرو علي عبدإلرحمن81
 إلمعامل*إول- فين
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ي زرإعي 17/5/1964رضا شحاته إحمد82
 إلمعامل*إول- فين

ي زرإعي 09/07/1969هشام إحمد خليل83
 إلمعامل*إول- فين

ي زرإعي 28/1/1968عفاف إلسيد ؤسماعيل84
ي- فين

ن
ن*ثائ شئون إلعاملي 

ي زرإعي 22/9/1972نور دمحم معدإوي85
ي- فين

ن
 إلمعامل*ثائ

ي زرإعي 08/01/1987إحمد دمحم إلسيد86
إلمكتبة*ثالث- فين

ي زرإعي 01/12/1980وليد فوزي حسن87
رعاية إلشباب*ثالث- فين

ي زرإعي 18/11/1982إلسيد سعيد محمود88
ثالث- فين

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة
رعاية إلشباب

27/3/1966دمحم مسلم علي عجوه89
ي إلزرإعة 

مهين

وإلتغذية
ي  *ثالث- سفرج 

عامل خدمات 

بإدإرة إلكلية

*رإبع- عامل معمل 22/9/1978محمود سليمان محمود90
عامل خدمات 

بإدإرة إلكلية

ي إلدين91
ي إلورش وإآلإلت29/7/1967عالءإلدين صفن

*ثان- لحام فين
مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

ي رمضان إحمد92
ن
 إلصيانة*خامس- نجار 14/3/1979هائ

ي مختار93 ي إلفنون وإلعمارة11/04/1976جيهان عرئ 
ي طباعة فين

 إإلستحقاقات *ثالث- فين

ي طباعة 03/10/1981دمحم يونس إلسيد94
 إلصيانة*ثالث- فين

ي رإوي عبدإلعال95
05/07/1983سيد حنفن

ي إلفنون 
مهين

وإلعمارة
 إلصيانة*خامس- سباك 

ي رإوي عبدإلعال96
 إلصيانة*خامس- مساعد نقاش 30/10/1985إحمد حنفن

ي معمل06/01/1965سهي  دمحم دمحم إلرومي97
ي معمل فين

إلعالقات إلثقافية*إول- فين

ي معمل 02/10/1976دمحم عالم عقيل98
 إلمعامل*ثان- فين

ي مسيحه نسيم99 ي معمل 13/10/1968ناج 
إلشئون إلمالية*ثالث- فين

إلخدمات إلمعاونة 08/02/1965رضا دمحم متولي100
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
*

مركز إلمعلومات 

بالجامعة إلقديمة

18/2/1971زين إلعابدين مسلم علي عجوه101
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ؤدإرة إلكلية*

29/9/1961سعاد دمحم معوض102
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ؤدإرة إلكلية*

05/02/1962رضا دمحم متولي103
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ؤدإرة إلكلية*

01/09/1983سعد مختار إحمد104
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*

ن105 20/6/1973عادل عاشور حساني 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*

06/10/1978سامح عبدإلمنعم عبدإلرحمن106
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*

23/7/1974رضا عبدإلبارئ سعيد107
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*

ف دمحم إحمد108 10/11/1973إرس 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*
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17/2/1983عبدإلمنعم زكيا دمحم109
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكلية*

01/10/1987إلسيد عبدإلحميد دمحم برعي110
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
ؤدإرة إلكلية*

مكتب عميد إلكلية*ثان- سائق إلحركة وإلنقلسليم قطب سليم111
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي تنظيم 
 
 إخصائ

وإدإرة
ن 2 150(1)إلمكتبة 1(1)شئون إلعاملي 

ي متابعة
 
10100(1)قسم إلعلوم إألساسية 1إخصائ

32166.7

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
8

 - (1)إلشئون إلمالية 

إألجور  - (1)إإلستحقاقات 

ة  (1)إلمتغي 
3

 - (1)مكتب عميد إلكلية 

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

قسم علوم  - (1)إلبيئة 

أعضاء هيئة  - (1)إلحاسب 

شئون  - (1)إلتدريس 

(1)إلطالب  

537.5

ي رعاية 
 
إخصائ

طالب
10100(1)رعاية إلشباب 1

ي إجتماعي
 
4إخصائ

مكتب وكيل إلكلية 

رعاية  - (1)للدرإسات إلعليا 

(1)إلشباب 
2

 -  (1)إلعالقات إلثقافية 

(1)إلعالقات إلعامة 
250

53260

باحث شئون 

تعليم
1(1)إلعالقات إلثقافية 4

ن إلكلية   - (1)مكتب إمي 

 -  (1)مكتب عميد إلكلية 

(1)إلعالقات إلعامة 
325

باحث درإسات 

عليا
ن 2 1(1)شئون إلخريجي 

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
150

62433.3

ي - موجه مالي 
 
باحث أو  إخصائ

-باحث شئون مجالس - شئون إفرإد 

ي متابعة 
 
ي تخطيط -  إخصائ

 
-إخصائ

ي تنظيم وإدإرة 
 
ي -  إخصائ

 
إخصائ

تطبيق نظم ولوإئح

إلتنمية إإلدإرية

1

مالحظات

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلير عدد إلموظفي 

إل تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

إؤلجمالي

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياصن

 
إخصائ

إجتماعي

إلخدمات إإلجتماعية

3

وظائف إلتعليم

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية 4

إؤلجمالي

6صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

مالحظات

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلير عدد إلموظفي 

إل تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

2مهندسمهندسإلهندسة5
مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلجودة  - (1)إلقديمة 
20100

ي معملإلعلوم6
 
ي معملإخصائ

 
1إخصائ

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
10100

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات7
 
إخصائ

ي وثائق 
 
إخصائ

ومكتبات
10

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
10

مهندس زرإعي إلزرإعة8
ي تغذية 

 
إخصائ

ومهندس زرإعي
10

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
10

ي حاسب آلي
 
7إخصائ

مركز إلمعلومات بالجامعة 

 - (1)إلمكتبة  - (5)إلقديمة 

(1)إلجودة 
70100

ي ؤحصاء
 
1 إخصائ

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
10100

880100

ي معمل10
ي معملفين

ي معملفين
1(1) إلمعامل 3فين

ن   - (1) شئون إلعاملي 

(1)إلعالقات إلثقافية 
233.3

إؤلجمالي

إؤلحصاء

9

ي حاسب آلي 
 
- إخصائ

ي ؤحصاء
 
إخصائ

7صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

مالحظات

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلير عدد إلموظفي 

إل تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

ي صيانة
4فين

مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
1

شئون  - (1)إلشئون إلمالية 

ن  (1)إلمكتبة  -  (1)إلعاملي 
325.0

ي ورشة
20(1)إلمعامل  -  (1)إلتصوير 20فين

ي صيانة إجهزه
ن 10فين 10(1)شئون إلعاملي 

ي شئون 
 فين

هندسية
7

إلمسطحات  - (1) إلصيانة 

(1)
2

مكتب وكيل إلكلية لشئون إلطالب 

 - (1)قسم علوم إلحاسب  - (1)

 - (1)أعضاء هيئة إلتدريس 

شئون إلطالب   - (1)إإلستحقاقات 

(1)

528.6

1431121.4

12
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 

 كاتب شئون 

إدإرية
26

مركز إلمعلومات بالجامعة 

مكتب عميد  - (1)إلقديمة 

ي  - (1)إلكلية  إلدعم إلطالئ 

 - (2)إلشئون إلمالية  - (1)

رئيس قسم  - (2)إلخزينة 

 - (1)إلشئون إؤلدإرية 

ن   - (3)شئون إلعاملي 

 - (1)إلعالقات إلثقافية 

إألجور  - (1)إإلستحقاقات 

ة  شئون  - (1)إلمتغي 

شئون  - (4)إلطالب  

ن  إإلزمات  - (2)إلخريجي 

مسئول   - (1)وإلكوإرث 

يد  (1)إلي 

22
 -  (1)صيانة إلحاسب 

(3)إلمعامل 
484.6

11

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فين

فين

ي ورشة - هندسية 
- فين

ي صيانة إجهزه
فين

إؤلجمالي

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

مالحظات

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلير عدد إلموظفي 

إل تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

ي إلفنون وإلعمارة13
ي طباعةفين

ي طباعةفين
150(1) إإلستحقاقات  1(1) إلصيانة 2فين

ي إلفنون وإلعمارة14
مهين

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

20100(2) إلصيانة 2نقاش- سباك 

ي إلزرإعة وإلتغذية15
ي إلزرإعة وإلتغذيةفين

ي إلزرإعةفين
5(5) إلمعامل 13فين

مركز إلمعلومات بالجامعة 

مخزن إلكلية  - (1)إلقديمة 

ن  - (1)  - (1)شئون إلعاملي 

 - (1)شئون إلطالب  

رعاية إلشباب  - (1)إلمكتبة 

(1)إلصيانة  -  (2)

838.5

ي إلزرإعة وإلتغذية16
مهين

عامل - عامل معمل 
ن بساتي 

ي  عامل - سفرج 

معمل
2

عامل خدمات بإدإرة إلكلية 

(2)
20100

10100(1) إلصيانة 1نجار

10لحام
مركز إلمعلومات بالجامعة 

(1)إلقديمة 
10

21150

إلحركة وإلنقل18
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
10100(1)مكتب عميد إلكلية 1سائق

17

ي إلورش وإآلإلت
فين

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 

إؤلجمالي

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

مالحظات

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلحاسبات وإلمعلومات وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن إلير عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلير عدد إلموظفي 

إل تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

11عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 19
مركز إلمعلومات بالجامعة 

ؤدإرة إلكلية  - (1)إلقديمة 

(10)
110100

111704163

 

إؤلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

432566.7إلتنمية إإلدإرية1

8837.537.5إلتمويل وإلمحاسبة2

455060إلخدمات إإلجتماعية3

6633.333.3وظائف إلتعليم4

3266.7100إلهندسه5

1100إلزرإعة6

1100إلوثائق وإلمكتبات7

88100100إؤلحصاء8

11100100إلعلوم9

ي معمل10
3333.333.3فين

141435.721.4إلهندسية إلمساعده11

272685.284.6إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية12

ي إلزرإعة وإلتغذية13
151346.738.5فين

ي إلفنون وإلعمارة14
225050فين

ي زرإعة وتغذية15
22100100مهين

ي إلفنون وإلعمارة16
22100100مهين

ي إلورش وإآلإلت17
225050فين

11100100إلحركة وإلنقل18

1011100100إلخدمات إلمعاونة 19

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية إلحاسبات وإلمعلومات2019و2018مقارنة بي 

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

11صفحة 


