
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

التمويل والمحاسبة22/04/1971لمياء عبدالحميد عطيه1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

كبي 
رئيس قسم المحاصيل*

18/03/1964محمود دمحم علي ابراهيم2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
ن الكليةشئون طالب مكتب امي 

ن3 14/09/1979ليل احمد دمحم حسني 
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
الدراسات العليا*

19/03/1961ابراهيم عبده ابراهيم4
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
مركز بحوث االسماك*

17/02/1972منن محمود مرداش دمحم5
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
مركز بحوث االسماك*

04/02/1973داليا دمحم كامل عبدالعزيز6
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
المحاصيل*

ه احمد دمحم البشاري7 31/12/1979امي 
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب العميد*

09/10/1983صفاء سليمان صالح سليمان8
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

ة* االجور المتغي 

20/06/1986دمحم سمي  الطيب دمحم9
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

منتدب خارج الكليةالجودة واالعتمادمركز تطوير التعليم

17/04/1974طارق عبده احمد10
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

يات* المشير

16/03/1981دعاء احمد دمحم جريش11
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

يات* المشير

20/10/1966عاطف دمحم علي منصور12
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

يات الخزينةالمشير

02/12/1973علي دمحم اسماعيل دمحم عبيد13
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

وقاية النبات*

02/09/1986نرسين عادل صبحي14
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

وقاية النبات

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 
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التنمية االدارية20/09/1964هيام مصطفن عبدالقادر15
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

كبي 
مكتب العميد*

ي غازي حامد16
ن
16/11/1962امائ

ي شئون افراد 
 
- اخصائ

كبي 
*

رئيس قسم 

االستحقاقات

23/06/1980ايمان صبحي شحاته دمحم17
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

اول
االستحقاقات*

01/04/1987ري  هام احمد دمحم محمود18
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

اول
انية* ن رئيس قسم المي 

01/01/1986مصطفن دمحم مصطفن19
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

ثان
الجودة واالعتمادمركز تطوير التعليم

30/10/1980اسماء احمد حداد20
-موجه مالي واداري 

ي
ن
ثائ

الجودة واالعتمادمركز تطوير التعليم

02/05/1980دمحم يوسف ابراهيم21
-موجه مالي واداري 

ي
ن
ثائ

(it)وحدة *

ي عادل دمحم22 05/12/1979الزهي 
-موجه مالي واداري 

ي
ن
ثائ

وقاية النبات*

17/06/1983دينا دمحم دمحم احمد23
-موجه مالي واداري 

ثالث
ة* االجور المتغي 

08/12/1983عزيزه سيد بربري24
-موجه مالي واداري 

ثالث
انية* ن المي 

ي متابعة 17/02/1968نعيمه السيد مصطفن25
 
انيةاول- اخصائ ن شئون الطالبالمي 

ي26
ر
ي متابعة 06/02/1969مصطفن محمود احمد دسوق

 
4.5مزرعة الكيلو *اول- اخصائ

ي متابعة 29/07/1967سعد السيد سعد احمد27
 
وقاية النبات*اول- اخصائ

ي متابعة 22/09/1976صالح ربيع صالح دمحم28
 
ي-اخصائ

ن
المكتبة*ثائ
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ي متابعة 01/01/1982ري  هام عصمت عزت29
 
ي-اخصائ

ن
ي الزراعي*ثائ

ن
المركز الثقاق

ي متابعة 16/02/1977دمحم محمود دمحم سيد30
 
ي-اخصائ

ن
*ثائ

المخازن وحسابات 

الشطب

ين سليمان منصور31 ي متابعة 05/02/1976شي 
 
ي-اخصائ

ن
انية*ثائ ن المي 

ي متابعة 30/01/1974نىه عاشور مسعود سعيد32
 
ي-اخصائ

ن
وقاية النبات*ثائ

ي متابعة 15/02/1986منن عبدالظاهر سالم33
 
ي-اخصائ

ن
*ثائ

الحاسب االلي التابع 

ي
ن
لالنتاج الحيوائ

ي متابعة 11/10/1968انتصار علي دمحم السيد34
 
ي-اخصائ

ن
المحاصيل*ثائ

ي متابعة 15/03/1969طارق دمحم عبدالصمد35
 
االجازاتالمكتبةثالث-اخصائ

ي متابعة 01/01/1983امنيه فوزي عبدهللا36
 
(it)وحدة *ثالث-اخصائ

ي رشدي عبدالحميد37
ن
24/11/1963تهائ

ي تطبيق نظم 
 
 اخصائ

ثالث- ولوائح 
رعاية الطالب*

وظائف التعليم07/11/1968هاله عبدالحميد عطيه38
- باحث شئون تعليم 

كبي 
*

رئيس قسم شئون 
ن الخريجي 

17/12/1964حسنه محمود حسن الصغي 39
- باحث شئون تعليم 

كبي 
رعاية الطالب*

ي40
ر
 علي حمد عراق

20/04/1963منن
- باحث شئون تعليم 

كبي 

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

05/03/1978دعاء العبد سليمان41
- باحث شئون تعليم 

اول
شئون هيئة التدريس*

ن42 09/11/1971هناء عبدالمنعم امي 
- باحث شئون تعليم 

اول
*

ي  مركز الدعم الطالئ 

واالرشاد االكاديمي
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ي43
ن
15/04/1979خالد دمحم دمحم علي الحمصائ

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

الجودة واالعتمادمركز تطوير التعليم

01/07/1980شيماء فهمي عبدالمنعم44
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

االقتصاد الزراعي*

23/01/1984لبنن عبدالعزيز دمحم سعد45
- باحث شئون تعليم 

ثالث
*

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

25/03/1989اميمه دمحم عبدالمقصود46
- باحث شئون تعليم 

ثالث
الخزينة*

الخدمات االجتماعية27/03/1970عمرو لبيب جي 47
ي خدمة 

 
اخصائ كبي 

اجتماعية
رعاية الطالب*

ي48 ي اجتماعي 06/09/1965ثناء عبدهللا الزغن 
 
رعاية الطالب*اول- اخصائ

ن49 ي اجتماعي 15/04/1981احمد عبدالرازق ياسي 
 
العالقات العامة*ثان- اخصائ

ي اجتماعي 09/09/1977دمحم مني  سليمان خطاب50
 
وقاية النبات*ثان- اخصائ

ي اقامه 15/01/1978منال فاروق دمحم همام51
 
رعاية الطالب*ثان- اخصائ

ي اقامه 01/12/1985بسنت مدحت يحن 52
 
شئون البيئة*ثان- اخصائ

4.5مزرعة الكيلو *كبي - مهندس الهندسه29/06/1964دمحم محمود حافظ دمحم53

*كبي - مهندس 23/07/1965عادل رضوان عليوه54
رئيس قسم الهندسة 

الزراعية

ن اميل عبدالشهيد55 االدارة الهندسية*اول- مهندس 13/07/1974نيفي 

االدارة الهندسية*اول- مهندس 31/08/1963وفاء دمحم عبدالعال56
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االدارة الهندسية*اول- مهندس 19/01/1978داليا نصيف شحاته57

وقاية النبات*اول- مهندس 01/10/1964كاميل نصيف حكيم58

الوثائق والمكتبات02/08/1968دمحم سيد حسن النخيلي59
ي وثائق 

 
كبي  اخصائ

ومكتبات
رعاية الطالب*

01/04/1987ري  هام احمد دمحم احمد60
ي وثائق 

 
كبي  اخصائ

ومكتبات
(it)وحدة 

ن61 01/01/1979شيماء دمحم كامل حسي 
ي وثائق 

 
 اخصائ

اول- ومكتبات 
المكتبة*

ي احصاء اإلحصاء12/03/1968سيده دمحم ابراهيم62
 
ن*كبي - اخصائ شئون الخريجي 

نطبيب بيطري28/07/1961ايمن كامل ذكي ربيع63 4.5مزرعة الكيلو *كبي  اطباء بيطريي 

ن19/11/1963وفاء خليل عبدالجواد خليل64 الصناعات الغذائية*كبي  اطباء بيطريي 

ي معمل العلوم13/10/1962ابراهيم سعيد اسماعيل جمعه65
 
*كبي - اخصائ

رئيس قسم النبات 

الزراعي

ي66 ي معمل 23/04/1982رضوى احمد دمحم خي 
 
المعمل المركزي*اول- اخصائ

ي معمل 07/10/1980مروه خليل دمحم خليل67
 
المعمل المركزي*اول- اخصائ

 علي علي الشايب68
ي معمل 09/11/1966لبنن

 
النبات الزراعي*اول- اخصائ

ي معمل 20/04/1983دعاء طه كامل ابو الرجال69
 
المكتبة*ثان- اخصائ

ي معمل 04/07/1984دينا مصطفن عبدالرحمن70
 
المعمل المركزي*ثان- اخصائ
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ي معمل 09/01/1992ري  هام دمحم عرفه71
 
(it)وحدة ثالث- اخصائ

مكتب وكيل الكلية 

لشئون البيئة

ي تغذية الزراعة15/01/1965عصام عباس دمحم72
 
المكتبة*كبي - اخصائ

ي تغذية 26/06/1962يرسي ابراهيم علي العسال73
 
4.5مزرعة الكيلو *كبي - اخصائ

االرشيف*كبي - مهندس زراعي 04/05/1964طارق حلمي هاشم74

*كبي - مهندس زراعي 31/03/1968احمد نرص اسماعيل75
رئيس قسم الحاسب 

اآللي

الحاسب اآللي*كبي - مهندس زراعي 01/08/1962عادل محمود احمد عبدالرحمن76

الحاسب اآللي*كبي - مهندس زراعي 07/11/1960حسن علي عبدهللا77

والت*كبي - مهندس زراعي 06/11/1970مصطفن رشاد مصطفن78 الكنير

تدوير المخلفات*كبي - مهندس زراعي 08/06/1960نجاة علي احمد يوسف79

4.5مزرعة الكيلو *كبي - مهندس زراعي 25/11/1960جمال دمحم عبدالفتاح مهدي80

4.5مزرعة الكيلو *كبي - مهندس زراعي 02/07/1963دمحم علي احمد عطيه81

اتكبي - مهندس زراعي 01/07/1963نبيل عبدالعزيز اسماعيل82 ق البحي  مزرعة شر

ي عقل83
ر
مركز بحوث االسماك*كبي - مهندس زراعي 20/06/1970جيهان شوق

*كبي - مهندس زراعي 01/07/1961عواطف دمحم فتحي84
رئيس قسم المكافحة 

البيولوجية
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ي والمياه*كبي - مهندس زراعي 20/01/1964محمود رشدي رشاد العيسوي85
االراضن

ي والمياه*كبي - مهندس زراعي 16/10/1964احمد دمحم عثمان علي86
االراضن

ي والمياه*كبي - مهندس زراعي 23/06/1963دمحم سيد احمد عبدهللا87
االراضن

رئيس قسم وقاية النبات*كبي - مهندس زراعي 10/04/1962منال سيد احمد عبدهللا88

االلبان*كبي - مهندس زراعي 25/10/1963هشام ابو عتاب احمد89

*كبي - مهندس زراعي 01/04/1965دمحم احمد بشي  مسعود90
رئيس قسم الحاسب االلي 

ي
ن
التابع لالنتاج الحيوائ

معتقل سياسيا

كبي - مهندس زراعي 19/09/1971دمحم حبيب ابراهيم91
ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

النبات الزراعي*كبي - مهندس زراعي 13/10/1962فاطمه دمحم احمد يوسف92

اول- مهندس زراعي 26/02/1979هبه عبدالحليم عمر دمحم93
ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل
ن شئون العاملي 

ه ميخائيل94 *اول- مهندس زراعي 09/08/1969اسحاق عبده جي 
رئيس قسم العالقات 

العامة

شئون البيئة*اول- مهندس زراعي 11/03/1980والء دمحم علي دمحم95

ي96
ن
4.5مزرعة الكيلو *اول- مهندس زراعي 24/11/1969دمحم علي عبدالعال عنائ

مركز بحوث االسماك*اول- مهندس زراعي 01/08/1976دمحم عبدالمحسن عبدالرحمن97

*اول- مهندس زراعي 01/01/1965دمحم جابر احمد علي98
ي 
رئيس قسم االراضن

والمياه
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ين سعد عبدهللا99 وقاية النبات*اول- مهندس زراعي 15/04/1972شي 

ن ابوزيد100 اجازةوقاية النبات*اول- مهندس زراعي 04/11/1963محمود حسي 

ي101
ر
منتدب خارج الجامعةوقاية النباتاول- مهندس زراعي 01/03/1971دمحم ابراهيم الدسوق

الصناعات الغذائية*اول- مهندس زراعي 10/10/1979اسامه كمال الدين الشاذلي102

الصناعات الغذائية*اول- مهندس زراعي 30/12/1970ماجده اسماعيل ابراهيم مبارك103

الصناعات الغذائية*اول- مهندس زراعي 03/09/1972مها دمحم علي سيد104

ي*اول- مهندس زراعي 26/10/1968منن عبدهللا دمحم علي105
ن
االنتاج الحيوائ

الهندسة الزراعية*اول- مهندس زراعي 26/06/1976فاتن دمحم علي صباح106

*اول- مهندس زراعي 23/06/1963دمحم سيد احمد علي107
ن  رئيس قسم البساتي 

والزينة

اول- مهندس زراعي 10/06/1962طارق علي دمحم عبدهللا108
ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

ي109 منتدبالنبات الزراعي*اول- مهندس زراعي 27/09/1968نهاد فاروق صي 

المعمل المركزي*ثان- مهندس زراعي 18/04/1971دمحم ابراهيم عطيه سليم110

يالمكتبةثان- مهندس زراعي 10/03/1977سيد سيد احمد عبدالرحمن111
ن
االنتاج الحيوائ

ثان- مهندس زراعي 15/11/1967خميس ابراهيم سليم دمحم112
ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة
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اجازةالنبات الزراعي*ثان- مهندس زراعي 19/01/1977ياش حنيدق فوده113

مكتب العميد*ثالث- مهندس زراعي 29/09/1987ساره مجدي دمحم سعد114

نثالث- مهندس زراعي 13/10/1987اسماء بدوي عبيد احمد115 منتدبشئون الخريجي 

اجازة4.5مزرعة الكيلو *ثالث- مهندس زراعي 14/11/1989دمحم عبدالهادي عبدالهادي116

اجازة4.5مزرعة الكيلو *ثالث- مهندس زراعي 19/01/1982حاكم عبدالحميد عبدالعزيز117

االقتصاد الزراعي*ثالث- مهندس زراعي 03/05/1986مروه سيد متولي علي118

اجازةاالقتصاد الزراعي*ثالث- مهندس زراعي 19/06/1987عمرو يحن  دمحم دمحم119

اجازةوقاية النبات*ثالث- مهندس زراعي 02/09/1964دمحم علي السيد دمحم العملة120

االلبان*ثالث- مهندس زراعي 28/03/1984دمحم عبدالرحمن دمحم121

اجازةااللبان*ثالث- مهندس زراعي 01/10/1984عمرو دمحم بكري ابراهيم122

*ثالث- مهندس زراعي 22/01/1984ايهاب دمحم سليمان123
الحاسب االلي التابع 

ي
ن
لالنتاج الحيوائ

ه طه محمود دمحم124 منتدبه من الخارجالهندسة الزراعيةثالث- مهندس زراعي 01/05/1990امي 

ن والزينة*ثالث- مهندس زراعي 14/10/1985اسماء دمحم عبدالسالم125 البساتي 

نثالث- مهندس زراعي 08/02/1985هبه سليم ابراهيم126 ن والزينةشئون العاملي  البساتي 
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ه احمد طه السيد127 االعالم26/05/1978امي 
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
يات رعاية الطالبالمشير

19/07/1979سوزان ميشيل وهيب128
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
ي والمياه*

االراضن

ن129 08/03/1984احمد حسن دمحم حسي 
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 
اجازة4.5مزرعة الكيلو *

ي ورشة الهندسية المساعده09/01/1964دمحم السيد خليل عمر 130
رئيس قسم االرشيف*اول-  فنن

ي ورشة 22/04/1960سامي محمود احمد سليمان131
رئيس قسم الصيانة*اول-  فنن

ي ورشة 15/12/1961دمحم علي احمد قريش132
رئيس قسم الحملة*اول-  فنن

ي ورشة 28/12/1963فرج علي حماد محمود133
4.5مزرعة الكيلو *اول-  فنن

ي ورشة 30/12/1964وحيد بكري متولي علي134
الهندسة الزراعية*اول-  فنن

ي ورشة 02/12/1975مني  صليب كاميل135
المطبعة*ثان-  فنن

ي ورشة 27/04/1964صالح دمحم احمد سالمه136
اجازةالمطبعة*ثالث -  فنن

ي صيانة 29/06/1977حنان دمحم رفاعي137
ن*اول- فنن شئون الخريجي 

ي صيانة 02/08/1965صبحي يوسف دمحم138
رعاية الطالباالجازاتاول- فنن

ي صيانة 22/10/1972دمحم خليل سالمه حماد139
الصيانة4.5مزرعة الكيلو اول- فنن

ي صيانة 23/12/1968حمدي محمود دمحم140
4.5مزرعة الكيلو *اول- فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي صيانة 04/03/1971ياش حسن التهامي141
وقاية النبات*ثان- فنن

11/02/1966مها فرج دمحم مرسال142
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
االدارة الهندسية*

20/02/1962صالح الدين دمحم ابراهيم143
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
ات* ق البحي  مزرعة شر

15/12/1967وفاء دمحم مهدي144
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
ن الهندسة الزراعيةشئون العاملي 

24/01/1989شيماء ابراهيم فرغلي145
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث

مكتب وكيل الكلية 

لشئون البيئة
العالقات الثقافية

04/03/1967حليمه دمحم دمحم ابراهيم146
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
المكتبة*

25/08/1982دمحم عبدالقوي السيد147
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
(it)وحدة رعاية الطالب

ي السيد حسن148
ر
18/03/1966دمحم شوق

ي شئون هندسية 
-فنن

ثالث
4.5مزرعة الكيلو *

18/03/1969سحر جادالكريم المعداوي149
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ي والمياه*

االراضن

27/06/1986هيثم سعيد بكري150
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
وقاية النبات*

يف صباح سليمان صباح151 28/01/1979شر
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
الهندسة الزراعية*

14/01/1971زينب دمحم علي دمحم152
ي شئون هندسية 

- فنن

رابع
المكافحة البيولوجية*

المكتبية01/02/1961منن دمحم فتحي احمد153
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
*

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

08/09/1960نادية ذكي محمود154
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
*

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

16/05/1962منن دمحم محمود عبدهللا155
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
*

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا

23/11/1960صباح عبدالحميد علي خالف156
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
االستحقاقات*

ه دمحم سعد علي157 03/07/1962مشي 
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
االستحقاقات*

23/07/1960امينه متولي عبدهللا158
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
رئيس قسم االجازاتشئون هيئة التدريس

15/10/1961عواطف دمحم احمد بيومي159
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
العالقات الثقافية*

14/02/1960عبدالحميد دمحم دمحم سالم160
-  كاتب شئون ادارية 

كبي 
الهندسة الزراعيةالدراسات العليا

17/03/1964نجوى محمود محمود احمد161
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا

03/10/1971هدى حسن اسماعيل162
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن الكليةالمطبعة مكتب امي 

ي احمد سيد عطيه163
30/12/1961حسنن

-  كاتب شئون ادارية 

اول
اجازةاالرشيف*

21/10/1960فاطمه احمد شحاته164
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

ن165 13/01/1963ساميه يوسف دمحم حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

07/10/1960صالح جابر السيد عطيه166
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

01/04/1973سعاد دمحم النجدي167
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ة* االجور المتغي 

12/12/1963مكرم سليمان موىس168
-  كاتب شئون ادارية 

اول
رئيس قسم االجازات*
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

06/02/1973ناديه عبدالعزيز علي169
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االجازات*

29/05/1969منال السيد ابو الحسن170
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الدراسات العليا*

15/03/1960امال عبدالحميد السيد171
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الدراسات العلياشئون هيئة التدريس

14/01/1968هاجر منجود عكاشه172
-  كاتب شئون ادارية 

اول
انية ن العالقات الثقافيةالمي 

ن173 16/03/1960كريمه عبدالحميد حسني 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن* شئون الخريجي 

09/02/1963علي توفيق طه حسن174
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

رئيس قسم شئون 

الطالب

09/02/1964هدى عبدهللا مطر175
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المكتبة*

15/01/1965عطيات محمود اشتيه176
-  كاتب شئون ادارية 

اول
رئيس قسم شئون البيئة*

ن ابو النواس177 10/11/1961صالح محمود حسن حساني 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الحملة*

03/05/1965مديحه الشافعي دمحم178
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الجودة واالعتمادمركز تطوير التعليم

11/04/1961ايمان حسن كامل179
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الحاسب اآللي*

ي علي180
ن
29/01/1969امل علي كيالئ

-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

رئيس قسم المخازن 

وحسابات الشطب

13/07/1967جهاد هالل عالم181
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

10/01/1962مجدي عبدالصادق عبدهللا182
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

15/12/1963نوال دمحم البكري183
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

ن184 14/12/1970ناديه عبدالمنعم حساني 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

20/11/1965ابراهيم السيد دمحم185
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

08/05/1965زينب دمحم خليل186
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

ي187
11/10/1968انتصار دمحم حنفن

-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

المخازن وحسابات 

الشطب

فت سعيد راوي عالم188 19/02/1978مي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الخزينة*

ي189
ن
08/10/1961رضا السيد دمحم اليمائ

-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

20/09/1967عبدهللا سعد دمحم سعد190
-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

27/06/1969طارق دمحم دمحم علي شعيب191
-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

27/12/1969منن عبدالسميع دمحم192
-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

ي193
ر
01/10/1973رحاب هللا ابراهيم الدسوق

-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

21/07/1969دمحم ربيع احمد حسن194
-  كاتب شئون ادارية 

اول
4.5مزرعة الكيلو *

07/11/1963امال عيد منصور عيد195
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ي والمياه*

االراضن

24/06/1969تفاحه رشدي رشاد196
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ي والمياهالعالقات العامة

االراضن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

23/06/1965نرصه دمحم حسن عبدهللا197
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االلبان*

ي علي198
ن
ي دمحم عوئ

ن
12/08/1963امائ

-  كاتب شئون ادارية 

اول
الصناعات الغذائية*

14/03/1963وهيبه السيد شعبان متولي199
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المحاصيل*

ي دمحم عبدالعظيم200
ن
27/05/1961امائ

-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن والزينة* منتدبه للخارجالبساتي 

01/02/1975فرج السيد دمحم ضيف هللا201
-  كاتب شئون ادارية 

اول

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

ن دمحم عاشور202 13/07/1965عبدهللا حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
النبات الزراعي*

04/05/1967السيد عبدالكريم ابراهيم203
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
الحملة*

20/06/1967طارق عبدالفتاح عبداللطيف204
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
الحملة*

02/09/1962جمال سيد احمد اسماعيل205
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
االلبان*

1/5/19778رضا عبده السيد206
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
ن الكلية* مكتب امي 

22/02/1982نىه مصطفن عبدالسالم207
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
ن منتدبه من الخارجشئون العاملي 

ي دمحم208
ن
ف جمعه الصاق 29/12/1968اشر

-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
االرشيف*

14/06/1983اجالل صبحي شحاته209
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
االستحقاقات*

26/01/1967نوال علي صابر210
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
االجازاتشئون هيئة التدريس
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

01/12/1969صفاء زايد عطيه211
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المجلة الزراعية*

09/11/1969عزة دمحم السيد فرغلي212
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
ي الزراعي*

ن
المركز الثقاق

ن بدوي اسماعيل213 13/03/1975نيفي 
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث

المخازن وحسابات 

الشطب
انية ن المي 

13/05/1968عاشور مرىسي دمحم214
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
4.5مزرعة الكيلو *

25/12/1973سالم السيد سالم سليمان215
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
4.5مزرعة الكيلو *

08/10/1983عالء دمحم قطب216
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
4.5مزرعة الكيلو *

19/02/1970نجالء عثمان دمحم217
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
مركز بحوث االسماك*

02/10/1967ايمان السيد منصور نافع218
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
االقتصاد الزراعي*

29/09/1969هشام دمحم غريب حسن219
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المدرجاتمركز بحوث االسماك

29/07/1975حسن حامد حسن محمود220
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المطبعة*

ن اسماعيل221 14/04/1975سمي  دمحم حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
4.5مزرعة الكيلو *

17/03/1974جمعه عبده سالم سلمان222
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
4.5مزرعة الكيلو *

08/03/1983علي دمحم احمد الجمال223
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
ات* ق البحي  مزرعة شر

04/10/1989منار زكريا دمحم احمد224
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
االقتصاد الزراعيالصناعات الغذائية
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ن225 23/12/1973السيد عامر بيومي حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

رابع

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

16/12/1974فتحي شعبان دمحم مصطفن226
-  كاتب شئون ادارية 

خامس
*

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

ي الزراعة والتغذية15/01/1960دمحم السيد دمحم مرىسي227
ي زراعي فنن

ات*كبي - فنن ق البحي  مزرعة شر

ي زراعي 03/09/1970ليل السيد دمحم صالح228
مكتب العميد*اول- فنن

ي زراعي 11/03/1968سالمه حسن درويش229
ة*اول- فنن االجور المتغي 

ي زراعي 06/03/1963مجدي برعي مصطفن الجوهري230
شئون الطالب*اول- فنن

ن231 ي زراعي 20/05/1969دمحم سيد دمحم حسي 
شئون الطالب*اول- فنن

ن232 ي زراعي 08/12/1969صالح نرص دمحم حسي 
شئون الطالب*اول- فنن

ي زراعي 29/06/1970السيد دمحم علي دهشان233
رعاية الطالب*اول- فنن

ي زراعي 03/09/1970ايمان صالح صالح234
الصيانةاالحصاء والمتابعةاول- فنن

ي زراعي 28/01/1964احمد ابوهاشم عبدالرحمن235
شئون المقر*اول- فنن

ي زراعي 20/03/1973صالح عبده صالح عبدالحميد236
*اول- فنن

الوسائل السمعية 

والبرصية

ي زراعي 26/03/1964عالء حمدان عبدالرحيم237
*اول- فنن

مكافحة اآلفات الطبية 

والبيطرية

ي زراعي 28/07/1964رضا دمحم السيد عبدالسالم238
*اول- فنن

رئيس قسم تدوير 

المخلفات
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي زراعي 28/10/1970عاطف دمحم درويش239
(it)وحدة الصناعات الغذائيةاول- فنن

ي زراعي 01/07/1966محمود جوده عثمان240
رئيس قسم الخزينة*اول- فنن

ي زراعي 23/11/1964احمد سيد شحاته احمد241
4.5مزرعة الكيلو *اول- فنن

ي زراعي 31/01/1966رأفت دمحم عبدالحميد242
4.5مزرعة الكيلو *اول- فنن

ي زراعي 28/11/1968سعديه ابو زيد دمحم243
4.5مزرعة الكيلو *اول- فنن

ن244 ي زراعي 28/01/1969سمي  ابراهيم حسي 
ات*اول- فنن ق البحي  مزرعة شر

ي زراعي 21/04/1975حسن اسماعيل حسن دمحم245
مركز بحوث االسماك*اول- فنن

ي زراعي 28/10/1969صبحي شحته عبدالحميد246
المكافحة البيولوجية*اول- فنن

ي زراعي 27/12/1962صباح دمحم مصطفن صباح247
وقاية النبات*اول- فنن

ي زراعي 18/12/1964السيد علي عبدالهادي عبدالرحيم248
وقاية النبات*اول- فنن

ي احمد علي دمحم249 ي زراعي 23/08/1963العرئ 
ي الزراعياول- فنن

ن
وقاية النباتالمركز الثقاق

ي زراعي 19/10/1972وليد غريب منترص دمحم250
وحدة االلبان*اول- فنن

ي زراعي 27/07/1971علي سيد بكر اسماعيل251
وحدة االلبان*اول- فنن

ي زراعي 26/12/1961عبدالسالم عطيه عيسوي252
المحاصيل*اول- فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ه توفيق عبدالرحيم253 ي زراعي 15/08/1966سمي 
الهندسة الزراعية*اول- فنن

ي زراعي 25/10/1961ممدوح دمحم شعبان دمحم254
ن والزينة*اول- فنن البساتي 

ي زراعي 14/12/1967رمضان مبارك عبادي255
اول- فنن

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

ي زراعي 01/10/1964سيد دمحم عبدهللا دياب256
اول- فنن

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

ي زراعي 18/09/1969علي محمود عبدالعال257
اول- فنن

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

ي زراعي 12/08/1971هويدا دمحم كمال عبدالحميد258
النبات الزراعي*اول- فنن

ي زراعي 24/10/1963نجاح دمحم حسن دمحم259
النبات الزراعي*اول- فنن

ي زراعي 01/01/1965صالح علي مكي فرج260
النبات الزراعي*اول- فنن

ي زراعي 12/07/1973دمحم العبسي حسن احمد261
النبات الزراعي*اول- فنن

ي زراعي 18/09/1966محسن امبارك حسن محمود262
ي- فنن

ن
4.5مزرعة الكيلو *ثائ

 ابراهيم احمد علي263
ن ي زراعي 05/02/1968حسي 

ي- فنن
ن
مركز بحوث االسماك*ثائ

ي زراعي 19/07/1980رضا جمعه دمحم حسن264
*ثالث- فنن

مكتب وكيل الكلية 

لشئون البيئة

ي زراعي 23/09/1980سامح دمحم رفاعي علي265
الدراسات العليا*ثالث- فنن

ي زراعي 10/03/1974عبدالحميد دمحم محي الدين266
الصيانة*ثالث- فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي زراعي 01/09/1982هاله فؤاد عباس267
ياتثالث- فنن (it)وحدة المشير

ي زراعي 06/08/1974منن سعد عبيد عبدالعزيز268
الخزينة*ثالث- فنن

ي زراعي 04/12/1976دمحم راشد كامل سليمان269
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

وك270 ي زراعي 12/08/1978عبدالحليم حمد دمحم مي 
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 10/06/1970دمحم اسماعيل علي حسن271
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 29/11/1971السيد شاكر دمحم عبدالرحمن272
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 11/10/1972دمحم صالح كامل يوسف273
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 28/06/1983باسم عبدالرحمن عبدهللا274
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 14/06/1982احمد السيد بدري دمحم275
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 23/01/1980مؤمن ابراهيم دمحم ابراهيم276
4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي زراعي 22/03/1963السيد دمحم عبدالرحمن مطلق277
ات*ثالث- فنن ق البحي  مزرعة شر

ي زراعي 25/03/1967نارص دمحم محمود احمد278
ات*ثالث- فنن ق البحي  مزرعة شر

ي زراعي 27/09/1977دمحم عبدالعال حافظ279
مركز بحوث االسماك*ثالث- فنن

ي زراعي 02/12/1984فادي نبيل فوزي راشد280
وقاية النبات*ثالث- فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي زراعي 24/11/1963رضا درويش دمحم درويش281
وحدة االلبان*ثالث- فنن

ي زراعي 04/12/1986محمود سامي عبدالسيد مسلم282
وحدة االلبان*ثالث- فنن

ي زراعي 01/10/1988عصام دمحم احمد سعيد283
ي*ثالث- فنن

ن
االنتاج الحيوائ

ي زراعي 23/09/1981عمرو دمحم السيد حالوه284
ياالرشيفثالث- فنن

ن
االنتاج الحيوائ

ي زراعي 06/09/1966ام هاشم صابر دمحم علي285
المحاصيل*ثالث- فنن

ي زراعي 26/01/1986محمود حسن السيد احمد286
الهندسة الزراعية*ثالث- فنن

ي زراعي 13/12/1971دمحم عبدالرحمن علي دمحم287
4.5مزرعة الكيلو *رابع- فنن

ي زراعي 01/04/1976رضا خليل عبدالسالم عبدالعاطي288
4.5مزرعة الكيلو *رابع- فنن

ي زراعي 23/08/1983دمحم علي زنزون سليمان289
4.5مزرعة الكيلو *رابع- فنن

ي زراعي 06/02/1990دمحم عصام سمي 290
وحدة االلبانرابع- فنن

ي زراعي 22/09/1984خليل ابراهيم خليل عبدالسالم291
رابع- فنن

ن والزينة  قسم البساتي 

والمشاتل

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

ي292
ن
ي تغذية 01/05/1978نداء راشد كيالئ

ن الكليةثالث- فنن االرشيفمكتب امي 

ي ربيع احمد293
ن
ي تغذية 02/05/1976هائ

4.5مزرعة الكيلو *ثالث- فنن

ي احمد احمد294
ر
ي تغذية 21/01/1965دمحم شوق

ات*ثالث- فنن ق البحي  مزرعة شر
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي تغذية 17/11/1973حمدي السيد حامد محمود295
الصناعات الغذائية*ثالث- فنن

ي تغذية 18/02/1966فاطمه علي السيد متولي296
المحاصيل*ثالث- فنن

ي دمحم السيد حسن297
ي تغذية 29/09/1968لطفن

النبات الزراعي*ثالث- فنن

ي معمل10/12/1961مصطفن صالح مصطفن298
ي معمل فنن

يات*كبي - فنن المشير

ي معمل 17/12/1961دمحم كمال الدين دمحم اسماعيل299
مركز بحوث االسماك*كبي - فنن

بات دمحم عبدالسالم300 ي معمل 30/08/1969شر
االرشيف*اول- فنن

ي معمل 25/03/1969ايمن جمعه عبدهللا301
االجازات*اول- فنن

ن302 ي معمل 01/11/1969سعاد دمحم محمود حسي 
*اول- فنن

رئيس قسم الدراسات 

العليا

ي معمل 06/01/1968خالد ابراهيم اسماعيل303
المكتبة*اول- فنن

ي معمل 15/12/1965طارق محمود احمد سليمان304
رئيس قسم المطبعة*اول- فنن

 علي راجح305
ن ن دمحم حسي  ي معمل 31/03/1967حسي 

اول- فنن
المخازن وحسابات 

الشطب
يات المشير

ي معمل 21/07/1965مسلم حسن مسلم الحلوس306
4.5مزرعة الكيلو *اول- فنن

ن مصطفن رحمون307 ي معمل 25/09/1965دمحم حسي 
*اول- فنن

ق  مدير المزرعة مزرعة شر

ات البحي 

ي معمل 10/12/1966محسن دمحم انور308
االقتصاد الزراعي*اول- فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي معمل 22/06/1971هانم السيد دمحم محمود309
الصناعات الغذائيةاالجازاتاول- فنن

ي معمل 18/06/1966ابتسام سيد احمد اسماعيل310
المحاصيل*اول- فنن

ي معمل 02/01/1969يحن  شعبان دمحم حمد311
المحاصيل*اول- فنن

ي معمل 10/05/1969شعيب منشاوي عبدالحميد312
النبات الزراعي*اول- فنن

ي معمل 16/03/1968علي شعبان عبدالجليل313
النبات الزراعي*اول- فنن

ي معمل 05/03/1971ايمان الصغي  عبدالسميع314
4.5مزرعة الكيلو *ثان-فنن

ي معمل 14/02/1983نورا سلمي علي 315
يات*ثالث-فنن اجازةالمشير

ي معمل 18/03/1974ياش مني  مصباح احمد316
مركز بحوث االسماك*ثالث-فنن

ي معمل 21/09/1977عصام دمحم مهدي 317
ي والمياه*ثالث-فنن

االراضن

ي معمل 01/07/1989نهله رجب عبدالرازق318
االلبان*ثالث-فنن

ي الفنون والعمارة27/06/1966ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم319
الصيانة*اول- نقاش فنن

االستحقاقات*ثان- طباعة 16/02/1982كريم دمحم عبدالحميد320

الصناعات الغذائيةالدراسات العلياثالث- خطاط 22/10/1979منن عبداللطيف منصور321

ي الورش واآلالت08/04/1962سعد متولي عبدالحميد322
الصيانة*اول- حداد فنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ن هباش323 ي 15/12/1973صالح محمود حسي 
 
الحملة*ثالث- كهربائ

4.5مزرعة الكيلو *رابع- صيانة آالت 24/06/1980علي دمحم علي دمحم موىس324

ن عطيه325 4.5مزرعة الكيلو *ثان- خراط 14/03/1965خالد راغب امي 

الخدمات المعاونة 17/07/1963حسن دمحم عبالعزيز بكري326
- الخدمات المعاونة 

الثانية
4.5مزرعة الكيلو *

10/05/1960منن دمحم داوود حسن327
- الخدمات المعاونة 

الثانية
4.5مزرعة الكيلو *

10/04/1966دمحم عمر سالم328
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
*

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا

ه رمضان عوض هللا329 16/12/1963سمي 
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
رعاية الطالبشئون المقر

24/08/1967عيد سالم مسلم330
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
المكتبة*

25/10/1960نارص ابراهيم دمحم ابراهيم331
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
شئون المقر*

20/09/1962ربيع دمحم ابو زيد332
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
تدوير المخلفات*

25/12/1962محمود عيس موىس333
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
الخزينة*

ي احمد قطب334
20/12/1962حسينن

- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

01/10/1961جمعه دمحم جمعه علي335
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

14/11/1964صبحي عبدالحكيم عبدالمقصود336
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

10/11/1962سعيد مقبل دمحم337
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

22/11/1965نعيم فتحي دمحم منصور338
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

20/06/1963سمي  محمود يوسف339
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

12/10/1965دمحم احمد علي عطيه340
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

ي ابراهيم عطيه341
ن
16/06/1967دمحم الشوادق

- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

04/07/1969احمد سعيد احمد دمحم342
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

26/10/1962احمد علي احمد علي343
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

ن344 ن احمد حسي  10/05/1963احمد حسي 
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

18/05/1961السيد نمر موىس345
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

02/06/1963جمعه علي دمحم علي غانم346
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

11/06/1963جمال عبدالرحمن حموده347
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
4.5مزرعة الكيلو *

10/12/1960دمحم حسن دمحم حسن348
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
اتالمحاصيل ق البحي  مزرعة شر

19/02/1966جميل دمحم عطيه نرص هللا349
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
المكافحة البيولوجية*

04/06/1969دمحم علي دمحم علي شحاته350
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
وقاية النبات*
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

اوي خليل عبدالسالم351 24/07/1965الشي 
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
وقاية النبات*

24/01/1973غريب السيد محمود352
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
الصناعات الغذائيةمركز تطوير التعليم

25/10/1968ممدوح دمحم متولي353
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ي*

ن
االنتاج الحيوائ

09/11/1965فوزي دمحم دمحم متولي354
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ي*

ن
االنتاج الحيوائ

20/11/1966ابراهيم عبدالرحمن حموده355
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
المحاصيل*

10/01/1960غمري عوض الصادق356
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
الهندسة الزراعية*

10/11/1969مصطفن اسماعيل دمحم اسماعيل357
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينة* البساتي 

08/08/1961غريب دمحم سليمان358
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينة* البساتي 

06/12/1970عبدالرحيم هاشم ابوصالح359
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينة* البساتي 

22/02/1964احمد دمحم احمد عبدالرحمن360
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينه قسم البساتي 

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

23/07/1968دمحم دمحم سالمه غنيم361
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينه قسم البساتي 

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

09/05/1961رجب عبدالحليم السيد المالكي362
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ن والزينه قسم البساتي 

مشتل الزينة بالجامعة 

القديمة

12/06/1961عبدالباسط شحاته دمحم363
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
النبات الزراعي*

01/04/1980السيد منصور عبدالعظيم364
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الصيانة*
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

26/09/1968شاديه السيد سيد احمد365
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الحاسب اآللي*

15/12/1977السيد نرص هللا عبدالسالم366
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
تدوير المخلفات*

05/03/1982السيد دمحم دمحم جمعه367
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
تدوير المخلفات*

05/08/1981تامر احمد عبدالقادر368
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
4.5مزرعة الكيلو *

09/03/1978دمحم السيد بدري دمحم369
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
4.5مزرعة الكيلو *

14/11/1977دمحم عبدالحميد سليم دمحم370
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
4.5مزرعة الكيلو *

20/05/1984شادي سالم علي دمحم371
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
4.5مزرعة الكيلو *

10/12/1979السيد حامد ابراهيم دمحم372
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ات* ق البحي  مزرعة شر

14/02/1984نبيل جمعه منصور بركات373
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ات* ق البحي  مزرعة شر

يف374 06/10/1984ابراهيم علي يوسف شر
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ات* ق البحي  مزرعة شر

06/09/1979شحته حافظ دمحم375
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ي والمياه*

االراضن

17/06/1971عبدهللا محمود دمحم الشحات376
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
االقتصاد الزراعي*

14/08/1964سعيد رمضان احمد رمضان377
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
وقاية النبات*

ي حسن عبدالمقصود378
ن
16/06/1986هائ

- الخدمات المعاونة 

الرابعة
وحدة االلبان*
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

20/06/1983دمحم السيد دمحم علي379
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
وحدة االلبان*

15/01/1963عبدهللا السيد عطيه دمحم380
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ن والزينه قسم البساتي 

مشتل الزينة بالجامعة 

الجديدة

10/06/1978سيد عدلي دمحم ابراهيم381
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
مكتب العميد*

07/01/1978سليمان عبدالمعطي عليان382
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

25/07/1975ياش دمحم عبدهللا سليمان383
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

23/12/1971نرص الدين دمحم عبدالمحسن384
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

12/08/1986نارص فراج دمحم بغدادي385
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

10/06/1978دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم خرصن386
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

22/06/1967عبدالباسط حسن عطيه سليمان387
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

05/08/1984السيد ممدوح علي عطيه388
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

20/11/1979احمد دمحم احمد عبدالحليم389
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
4.5مزرعة الكيلو *

27/02/1973دمحم سليم دمحم سليم390
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
ات* ق البحي  مزرعة شر

18/09/1986علي عبدالوهاب جادالرب391
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
وحدة االلبان*

02/09/1980نارص علي عبدهللا سليمان392
- الخدمات المعاونة 

السادسة
4.5مزرعة الكيلو *
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية الزراعة وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي فتحي دمحم393 07/06/1970صي 
ي الفنون 

مهنن

والعمارة
الصيانة*رابع- سباك 

09/11/1973خالد فتحي دمحم حسن394
ي الزراعة 

مهنن

والتغذية
وحدة االلبانثالث- عامل معمل 

ي395
ن 14/04/1961رمضان السيد ابراهيم عبدالغنن 4.5مزرعة الكيلو ثان- عامل بساتي 

ف عبدهللا ابراهيم396 الحملة*ثالث- سائق الحركة والنقل10/05/1978اشر

4.5مزرعة الكيلو خامس- سائق 31/05/1980عماد السيد اسماعيل397

Page 29



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

5موجه مالي
ة   - (1)االجور المتغي 

انية  ن (1)المي 
2

 - (1) الجودة واالعتماد 

وحدة  - (1)وقاية نبات 

(it) (1)
340

ي متابعة
 
12اخصائ

المخازن وحسابات 

انية  - (1)الشطب ن المي 

(1)
2

 - (1)شئون الطالب 

ي 
ن
 - (1)المركز الثقاق

الحاسب االلي التابع 

ي 
ن
 - (1)لالنتاج الحيوائ

المحاصيل  - (1)المزرعة 

وقاية  - (1)المكتبة  - (1)

 (1)االجازات  - (2)نبات 

(1) (it)وحدة -  

ي 1016.7
ن
اجازة (1)المركز الثقاق

ي شئون 
 
 اخصائ

افراد
5

 - (2)االستحقاقات 

انية  ن (1)المي 
3

 - (1)مكتب عميد الكلية 

(1)الجودة واالعتماد 
260

ي تطبيق 
 
اخصائ

نظم ولوائح
10(1)رعاية الطالب 1

2371630.4

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون 
 
اخصائ

مالية
14

ة   - (1)االجور المتغي 

يات    - (2)المشير

(1)الخزينة 
4

 - (1)مكتب عميد الكلية 

  -  (1)دراسات عليا 

 - (2)بحوث االسماك 

وقاية  - (2)المحاصيل 

ن  - (2)نبات  مكتب امي 

الجودة  - (1)الكلية 

(1)واالعتماد 

انتداب  (1) تطوير التعليم 1028.6

1

اإلجمالي

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون افراد 
 
- اخصائ

- باحث شئون مجالس 

ي متابعة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي تنظيم - تخطيط 
 
اخصائ

ي تطبيق - وادارة 
 
اخصائ

نظم ولوائح

التنمية االدارية

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي اقامة
 
اجازة (1)رعاية طالب 150(1)شئون البيئة 1(1)رعاية طالب 2اخصائ

ي اجتماعي
 
2(2)رعاية طالب 4اخصائ

وقاية  - (1)عالقات عامة 

(1)النبات 
250

63350

وظائف التعليم4

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - دراسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
اخصائ

وثقافية

باحث شئون 

تعليم
9

 - (1) الجودة واالعتماد 

شئون  - (1)هيئة تدريس 

ن  مركز   - (1)خريجي 

ي واالرشاد  الدعم الطالئ 

مكتب  (1)االكاديمي 

وكيل الكلية لشئون 

(1)الطالب 

5

مشتل  -  (1) الخزينة 

الزينة بالجامعة القديمة 

 - (1)اقتصاد زراعي  - (1)

(1)رعاية طالب 

اجازة (1)رعاية طالب 456

2طبيب بيطريطبيب بيطريالطب البيطري5
 - (1) 4.5مزرعة الكيلو 

(1)الصناعات الغذائية 
اجازة (1)المزرعة 2100

ي معملالعلوم6
 
ي معملاخصائ

 
7اخصائ

 -  (3)المعمل المركزي 

(2)النبات الزراعي 
5

مكتب  - (1)المكتبة 

وكيل الكلية لشئون البيئة 

(1)
ي 271

ن
انتداب (1)االنتاج الحيوائ

ي وثائق ومكتباتالوثائق والمكتبات7
 
اخصائ

ي وثائق 
 
اخصائ

ومكتبات
1(1)المكتبة 3

وحدة  - (1)رعاية طالب 

(it) (1)
233

6مهندسمهندسالهندسه8
  - (3)االدارة الهندسية 

(1)الصيانة 
4

 -  (1) 4.5مزرعة الكيلو 

(1)الهندسة الزراعية 
267

اإلجمالي

3

الخدمات االجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  اخصائ

ي اقامة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
اخصائ

اجتماعي
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي تغذيةمهندس زراعي الزراعة9
 
55اخصائ

 - (2)الهندسة الزراعية 

 - (6) 4.5مزرعة الكيلو 

ات  ق البحي  مزرعة شر

بحوث االسماك  -  (1)

المعمل المركزي  - (2)

ي  - (1)
ن
االنتاج الحيوائ

مشتل الزينة  - (2)

 - (1)بالجامعة الجديدة 

 (1)المكافحة البيولوجية 

 - (1)شئون البيئة - 

 - (1)تدوير المخلفات 

الصناعات  -  (3)االلبان 

النبات  - (3)الغذائية 

اقتصاد  - (3)الزراعي 

وقاية نبات  - (2)زراعي 

ي ومياه  - (5)
 - (4)اراضن

ن والزينة   - (3)البساتي 

مشتل الزينة بالجامعة 

(2)القديمة 

43

 - (1)مكتب عميد الكلية 

ن   - (1)شئون عاملي 

الحاسب  - (1)االرشيف 

الحاسب االلي  - (3)االلي 

ي 
ن
 - (2)لالنتاج الحيوائ

والت  المكتبة  - (1)الكنير

 - (1)عالقات عامة  - (1)

ن  (1)شئون الخريجي 

1278

ي 
ن
الحاسب االلي لالنتاج الحيوائ

المزرعة - معتقل سياىسي  (1)

ن والزينة -  اجازة  (1) البساتي 

المكتبة -  اجازة  (1)والمشاتل 

- اجازة  (1)االلبان -  اجازة  (1)

-  انتداب  (1) النبات الزراعي 

- اجازة  (1)اقتصاد زراعي 

وقاية - اجازة  (2)وقاية نبات 

انتداب (1)نبات 

االعالم10
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
30

 -(1)رعاية الطالب 

 -   (1)4.5مزرعة الكيلو 

ي ومياه 
(1)اراضن

اجازة (1)المزرعة 30

ي حاسب آلياإلحصاء11
 
ي حاسب آلياخصائ

 
ن 1اخصائ 10100(1)شئون خريجي 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي معمل12
ي معملفنن

ي معملفنن
21فنن

 -  (2) 4.5مزرعة الكيلو 

ات  ق البحي  مزرعة شر

بحوث االسماك  -  (1)

 - (2)المحاصيل  -  (2)

النبات  -  (1)االلبان 

اقتصاد  - (2)الزراعي 

ي ومياه  -  (1)زراعي 
اراضن

الصناعات الغذائية  - (1)

(1)

13

االجازات  -  (1)االرشيف 

يات  -  (1)  - (3)المشير

 - (1)دراسات عليا 

المكتبة  - (1)المطبعة 

(1)

862
يات  - اجازة  (1) المشير

اجازة (1)دراسات عليا 

ي ورشة
7فنن

 - (1)الهندسة الزراعية 

 - (1) 4.5مزرعة الكيلو 

الصيانة  - (1)الحملة 

(2)المطبعة - (1)

اجازة (1) المطبعة 186(1)االرشيف 6

ي صيانة
5فنن

 - (1) 4.5مزرعة الكيلو 

(1)الصيانة 
2

ن   - (1) شئون خريجي 

رعاية  - (1)وقاية نبات 

(1)الطالب 
اجازة  (1)وقاية نبات 340

ي شئون 
 فنن

هندسية
11

 - (1)االدارة الهندسية 

 - (2)الهندسة الزراعية 

ات  ق البحي  مزرعة شر

 4.5مزرعة الكيلو  - (1)

(1)

5

  - (1)العالقات الثقافية 

 (1)المكافحة البيولوجية 

وقاية   - (1)المكتبة - 

ي ومياه  -  (1)نبات 
اراضن

(1) (it)وحدة  - (1)

645

23131056.5

13

اإلجمالي

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
- فنن

ي صيانة اجهزه
فنن

الهندسية المساعده
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

14
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
74 كاتب شئون ادارية

ن الكلية   - (2)مكتب امي 

مكتب وكيل الكلية 

 -  (2)لشئون الطالب 

مكتب وكيل الكلية 

 - (2)للدراسات العليا 

ن   - (1)شئون عاملي 

االجازات  - (2)االرشيف 

ة  - (4)  (1)االجور المتغي 

 -  (6)االستحقاقات - 

المخازن وحسابات 

انية  -  (8)الشطب  ن المي 

 -  (1)الخزينة  - (1)

 - (2)دراسات عليا 

 -  (2)عالقات ثقافية 

ن   - (1)شئون خريجي 

 - (1)المجلة الزراعية 

 - (1)الجودة واالعتماد 

ي 
ن
 -  (1)المركز الثقاق

 - (1)الحاسب االلي 

المكتبة  - (1)المدرجات 

 - (1)شئون البيئة   - (1)

شئون  - (1)المطبعة 

(1)الطالب 

44

 -  (1)الهندسة الزراعية 

ن  - (1)المحاصيل  البساتي 

 (3)الحملة  - (1)والزينة 

مشتل الزينة بالجامعة - 

مشتل  - (1)القديمة 

الزينة بالجامعة الجديدة 

 -  (2)االلبان  -  (2)

 -  (1)الصناعات الغذائية 

مركز  - (1)النبات الزراعي 

 - (1)بحوث االسماك 

 - (2)اقتصاد زراعي 

ي ومياه 
مزرعة  - (2)اراضن

ات  ق البحي   -  (1)شر

(11)المزرعة 

اجازة بقرار (1) تطوير التعليم 3059
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي الفنون والعمارة15
ي طباعةخطاطفنن

1(1)الصيانة 3فنن
 - (1)االستحقاقات 

(1)الصناعات الغذائية 
233

ي الفنون والعمارة16
مهنن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

10100(1)الصيانة 1سباك

ي الزراعة
65فنن

 - (2)الهندسة الزراعية 

 - (15) 4.5مزرعة الكيلو 

ات  ق البحي   - (4)مزرعة شر

 - (3) بحوث االسماك 

ي 
ن
 - (2)االنتاج الحيوائ

مشتل  - (2)المحاصيل 

الزينة بالجامعة الجديدة 

مشتل الزينة بالجامعة  - (2)

ن - (2)القديمة  البساتي 

المكافحة  - (1)والزينة 

تدوير  - (1)البيولوجية 

وحدة  - (1)المخلفات 

النبات   -  (5)االلبان 

وقاية نبات  - (4)الزراعي 

مكافحة اآلفات  - (4)

(1)الطبية والبيطرية 

49

 -(1)مكتب عميد الكلية 

مكتب وكيل الكلية لشئون 

شئون الطالب  - (1)البيئة 

االجور  -(2) (it)وحدة  -(3)

ة   -(2)الخزينة  -  (1)المتغي 

الوسائل  - (1) دراسات عليا 

 - (1)السمعية والبرصية 

رعاية طالب  -  (2)الصيانة 

(1)شئون المقر  - (1)

1675

ي التغذية
6فنن

 - (1) 4.5مزرعة الكيلو 

ات  ق البحي   - (1)مزرعة شر

الصناعات  - (1)المحاصيل 

النبات  -  (1)الغذائية 

(1)الزراعي 

183(1)االرشيف 5

71541776.1

17

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفنن

فنن

اإلجمالي
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي الزراعة والتغذية18
مهنن

عامل - عامل معمل 
ن بساتي 

- عامل معمل 
ن عامل بساتي 

2
 - (1)وحدة االلبان 

(1) 4.5مزرعة الكيلو 
20100

ي 
 
صيانة - كهربائ

آالت
2

مزرعة  - (1)الحملة 

(1) 4.5الكيلو 
20100

10100(1)4.5مزرعة الكيلو 1خراط

10100(1)الصيانة 1مالحظ حدادين

440100

الحركة والنقل20
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
2120100سائق

19

ي الورش واآلالت
فنن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 

اإلجمالي
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية الزراعة وكيفية توزيعها بادارة الكلية

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 وظائف 
ن النر عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

67عمالعامل خدماتالخدمات المعاونة 21

 - (29) 4.5مزرعة الكيلو 

مكتب وكيل الكلية 

 - (1)للدراسات العليا 

 - (1)رعاية الطالب 

شئون  - (1)المكتبة 

تدوير  - (1)المقر 

الخزينة  - (3)المخلفات 

ق  - (1) مزرعة شر

ات  المكافحة  - (5)البحي 

وقاية  - (1)البيولوجية 

الصناعات  - (3)النبات 

االنتاج  - (1)الغذائية 

ي 
ن
المحاصيل  - (2)الحيوائ

الهندسة الزراعية  - (1)

ن والزينة  - (1) البساتي 

مشتل الزينة  - (3)

 - (2)بالجامعة الجديدة 

مشتل الزينة بالجامعة 

النبات  - (2)القديمة 

 (1)الصيانة  - (1)الزراعي 

 - (1)الحاسب اآللي - 

ي والمياه 
 - (1)االراضن

 - (1)االقتصاد الزراعي 

 - (3)وحدة االلبان 

(1)مكتب العميد 

670100

39727612170

 

اإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

222331.830.4التنمية االدارية1

131438.528.6التمويل والمحاسبة2

665050الخدمات االجتماعية3

1293356وظائف التعليم4

568067الهندسه5

32100100الطب البيطري6

59558078الزراعة7

235033الوثائق والمكتبات8

4300االعالم9

2150100اإلحصاء10

877571العلوم11

 عامي 
ن ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي   بكلية الزراعة2019و2018مقارنة بي 

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

 عامي 
ن ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي   بكلية الزراعة2019و2018مقارنة بي 

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات

ي معمل12
23215762فنن

242341.756.5الهندسية المساعده13

76747959المجموعة النوعية المكتبية14

ي الزراعة والتغذية15
72717576.1فنن

ي الفنون والعمارة16
33033فنن

ي زراعة وتغذية17
2100مهنن

ي الفنون والعمارة18
41100100مهنن

ي الورش واآلالت19
34100100فنن

22100100الحركة والنقل20

6567100100الخدمات المعاونة 21
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