
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

التمويل والمحاسبة21/11/1965منال علي احمد الشامي1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

كبي 
*

رئيس قسم هيئة 

التدريس

24/11/1965نرسين احمد دمحم2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

كبي 
هيئة التدريس*

ي صالح الدين علي صديق3
ن
17/06/1978امائ

ي شئون مالية 
 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم الشئون 

المالية

01/01/1978خالد عبدالعظيم عبدالحليم4
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

رعاية الطالب*

18/06/1977سماح مختار دمحم5
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

رعاية الطالب*

ي6
14/08/1983طارق سيف الدين حفنن

ي شئون مالية 
 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

ي* المطبخ التدرين 

26/03/1977عمرو دمحم عزت سالمه7
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

ي* المطبخ التدرين 

23/03/1988دمحم زغلول دمحم8
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

شئون الطالب*

 علي دمحم موىس9
22/10/1979منن

ي شئون مالية 
 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

ن* شئون الخريجي 

25/02/1986رانيا فتحي عبدالجواد10
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم الدعم 

االكاديمي

07/11/1970هبه دمحم كريم عرفات11
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

ثالث
الدراسات العليا

ي دمحم مدبولي12
التنمية االدارية01/12/1968حفنن

- موجه مالي واداري 

اول
االستحقاقات

ي متابعة 15/01/1970تغريد جالل نرص13
 
رئيس قسم المتابعة*اول- اخصائ

ي متابعة 01/07/1979سماح دمحم احمد ابوزيد14
 
*اول- اخصائ

سكرتي  قسم 

الدراسات السياحية

ي كلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن
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ي كلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي متابعة 04/11/1972ساهر سمي  قديس15
 
ي-اخصائ

ن
ي*ثائ المطبخ التدرين 

ي متابعة 29/11/1982احمد دمحم نعيم16
 
يالشئون االداريةثالث-اخصائ المطبخ التدرين 

وظائف التعليم26/05/1961شاهده عبدالمنصف علي17
- باحث شئون تعليم 

كبي 
نالجوده شئون الخريجي 

01/10/1980مياده ابراهيم دمحم18
- باحث شئون تعليم 

اول
هيئة التدريس*

ي19
 
18/09/1974وليد احمد مهدي دسوق

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم 

العالقات العامة

06/02/1977دمحم عبدالسميع دمحم20
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

المجلة
امانة مجلس 

الجامعة

01/05/1981رانيا محمود سليم21
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

*
رئيس سكرتارية 

مكتب العميد

ن22 12/04/1984مايسه السيد حسي 
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

اجازة بدون مرتبالدراسات العليا*

09/01/1988مي احمد محمود23
- باحث شئون تعليم 

ثالث
اجازة بدون مرتبالدراسات العليا*

ي مصطفن24
*اول- مدرس لغة 15/02/1969مصطفن العوضن

- مدرس لغة 

ية ن انجلي 

المانية- مدرس لغة *اول- مدرس لغة 15/08/1976نانسي دمحم نجم25

*اول- مدرس لغة 03/01/1968دمحم دمحم ابراهيم عيس26
- مدرس لغة 

ية ن انجلي 

*اول- مدرس لغة 09/09/1978سامح السيد عبدالقادر صقر27
- مدرس لغة 

اسبانية

*اول- مدرس لغة 25/06/1980عالء شحاته عبدالكريم28
- مدرس لغة 

ية ن انجلي 
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ي29
ن
*اول- مدرس لغة 04/10/1978عايده سعيد الكيالئ

- مدرس لغة 

فرنسية

ين صبحي ذكيان30 *اول- مدرس لغة 17/06/1971شي 
- مدرس لغة 

فرنسية
اجازة بدون مرتب

*اول- مدرس لغة 20/04/1973جبهان السيد احمد ابوزيد31
- مدرس لغة 

فرنسية
اجازة بدون مرتب

*ثان- مدرس لغة 21/10/1980مي دمحم محمود اسماعيل32
- مدرس لغة 

فرنسية

ي حامد السيد33
 
*ثان- مدرس لغة 22/10/1979حامد شوق

- مدرس لغة 

ية ن انجلي 
اجازة بدون مرتب

اجازة بدون مرتبمدرس لغة*ثان- مدرس لغة 22/05/1977مريم هاشم دمحم هاشم34

*ثالث- مدرس لغة 21/11/1984مها ميمي محمود سيد35
- مدرس لغة 

اسبانية

01/10/1985لمياء خالد عبدالجواد36
-  باحث دراسات عليا 

ثان
اجازة بدون مرتب*

17/02/1970دمحم احمد احمد حسن37
الخدمات 

االجتماعية

ي 
ي نشاط رياضن

 
اخصائ

كبي - 

رئيس قسم رعاية 

الطالب
ن الكلية امي 

ي اجتماعي 9/82*/16مروه ابراهيم موىس38
 
رعاية الطالب*ثان- اخصائ

ي اقامه 14/03/1973سعد عاشور زيان39
 
شئون الطالبالدراسات العليااول- اخصائ

ي اقامه 25/01/1975عبده محمود عبدالرحمن40
 
شئون الطالب*ثان- اخصائ

ي معمل العلوم12/04/1966منار ابراهيم عبدالرحيم41
 
*كبي - اخصائ

رئيس قسم 

العالقات الثقافية

ي معمل 05/06/1965هدى عبدالسالم حسن42
 
اول- اخصائ

رئيس قسم شئون 
ن الخريجي 
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ي43 ي معمل 07/07/1964مصطفن دمحم العرئ 
 
رئيس قسم المعامل*اول- اخصائ

ي44
 
*كبي - مهندس زراعي الزراعة01/10/1966حنان احمد مهدي دسوق

رئيس قسم 

الدراسات العليا

العريش*كبي - مهندس زراعي 03/12/1961دمحم احمد عبدالهادي45

رئيس قسم المكتبة*اول- مهندس زراعي 13/04/1966امال شحاته احمد46

االعالم21/10/1980داليا السيد حامد القماش47
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
الشئون االدارية*

11/05/1977دمحم السيد عبدهللا48
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
الشئون االدارية*

10/11/1982بسمه احمد صديق49
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
المكتبة *

20/10/1983فاطمه دمحم احمد50
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
المكتبة *

24/06/1981شيماء السيد احمد علي51
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
الجودة*

07/06/1981وليد دمحم فؤاد52
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
رئيس قسم التدريب*

07/04/1981ابوالنور احمد ابوالنور53
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
مجلس امانة الكلية

سكرتي  مكتب 

وكيل الكلية لشئون 

الطالب

ن54  زكي دمحم دمحم حسي 
31/10/1984منن

ي عالقات عامة 
 
اخصائ

ثان- 
 العالقات الثقافية*

12/11/1979سمر عاطف دمحم اسماعيل55
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
رئيس قسم الجودة*

21/06/1984دينا احمد عبدالسالم56
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
الجودة*
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21/04/1980اسالم سمي  السيد57
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
التدريب*

25/01/1984هبه عباس دمحم58
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
اجازة بدون مرتبالدراسات العليا*

ن رشدي احمد59 15/11/1984نيفي 
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
الدراسات العليا*

01/10/1985نسمه خالد عبدالمنعم هندي60
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 
*

رئيس قسم شئون 
ن العاملي 

10/10/1983صفاء دمحم حسن61
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 
*

سكرتي  قسم ادارة 

الفنادق

11/12/1984الهام غريب صغي 62
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 

مكتب وكيل الكلية 

لشئون الطالب

سكرتي  قسم ادارة 

الفنادق

01/01/1991الزهراء حسن عبدالعال علي63
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثالث- 
ن* انتدابشئون العاملي 

ن64 ي حسي 
 
ي ورشة الهندسية المساعده05/11/1962زكريا دسوق

مرض مزمنالعريش*اول-  فنن

ي ورشة 25/09/1985احمد دمحم عبدالرحمن بخيت65
ي*ثالث -  فنن المطبخ التدرين 

25/03/1967رأفت عبداللطيف عبدهللا66
ي صيانة اجهزة 

- فنن

اول
ي* المطبخ التدرين 

28/02/1976علي دمحم احمد سليمان67
ي صيانة اجهزة 

- فنن

اول
ي* المطبخ التدرين 

ي صيانة 15/03/1972دمحم ابراهيم دمحم حجازي68
*اول- فنن

رئيس قسم شئون 

الطالب

ي69
ي صيانة 04/05/1962سياده دمحم لطفن

المكتبة*اول- فنن

ي صيانة 30/08/1968محسن علي موىس70
المعامل*اول- فنن
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03/01/1971دمحم عبدهللا حسن71
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
االرشيف*

26/06/1961سليمان السيد سليمان72
ي شئون هندسية 

- فنن

اول
مرض مزمنالصيانة*

21/01/1972سعيد محمود دمحم73
ي شئون هندسية 

-فنن

ي
ن
ثائ

يات* المشي 

08/11/1982دمحم الشافعي دمحم74
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
المخازن*

22/03/1987صالح طه صالح75
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ي* المطبخ التدرين 

04/09/1967سامي السيد اسماعيل76
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
التوقيعات*

ن77 01/10/1987احمد دمحم حسي 
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون الطالب*

03/02/1978السيد صابر عليان78
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون الطالب*

25/02/1985رجب جمال رجب79
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون الطالب*

المكتبية10/10/1967مديحه دمحم سيد احمد80
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن الكلية* مكتب امي 

08/05/1969احمد سليمان علي81
-  كاتب شئون ادارية 

اول
يات المشي 

رئيس قسم الوحدة 

ذات الطابع الخاص

30/12/1978منال دمحم احمد حسن82
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
المخازن*

14/06/1980عبي  عثمان السيد83
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
المتحفاالرشيف

14/02/1968مصطفن احمد دمحم الزملوط84
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
اجازة بدون مرتب*
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12/02/1972نجاح عبدالعزيز عطيه85
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
انية * ن رئيس قسم المي 

01/10/1982منن صالح الدين دمحم السيد86
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
رئيس قسم المخازن*

ن87 02/06/1968حسن فري    ج حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المخازن*

12/01/1977جميل دمحم محمود88
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
الخزينةاالستحقاقات

26/12/1982دمحم احمد عوده89
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
الخزينة*

14/11/1984احمد فتحي عبدالرحمن90
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
رعاية الطالب*

01/01/1978نهله مسعد احمد91
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
مكتب العميد*

05/04/1986دمحم عبدالحليم عبدالحميد92
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
*

سكرتي  مكتب وكيل 

الكلية لشئون البيئة

25/05/1988سمر ثابت فرغلي خلف هللا93
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المتحف

سكرتي  مكتب وكيل 

الكلية للدراسات العليا

26/01/1964موىس حسن السيد94
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
العريش*

ن95 07/05/1973متولي السيد حسي 
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
االرشيف*

ي الزراعة والتغذية29/08/1965سامي حامد ابو الحسن96
ي زراعي فنن

*اول- فنن
رئيس قسم 

يات المشي 

ي زراعي 18/08/1969اسامه سامي دمحم مكاوي97
*اول- فنن

رئيس قسم الشئون 

االدارية

ن98 ي زراعي 09/06/1963عالء عقل امي 
المتحفالخزينهاول- فنن
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ي زراعي 02/10/1972خالد السيد محمود الجندي99
السلفة*ثالث- فنن

ي زراعي 17/05/1971انور عبدالصمد عبدالرحمن100
الخزينة*ثالث- فنن

ي زراعي 01/01/1989دمحم السيد ابوالنور101
الحملة*ثالث- فنن

ي زراعي 25/03/1982دمحم سيد عبدالكريم102
ي*ثالث- فنن المطبخ التدرين 

ي زراعي 26/05/1976دمحم عطيه احمد103
االرشيف*ثالث- فنن

ي زراعي 10/09/1970ايمن احمد تمام104
ن *ثالث- فنن شئون الخريجي 

ي زراعي 18/11/1979دمحم عبدهللا ابراهيم105
التدريب*ثالث- فنن

ن106 ي زراعي 10/12/1983رانيا خالد حسي 
المخازنثالث- فنن

سكرتي  قسم 

االرشاد السياحي

ي زراعي 21/01/1965مرفت عطوان عطيه107
المخازن*رابع- فنن

ي108
ي تغذية 21/01/1981سوسن حسن عبدالغنن

االرشيفالتصويرثالث- فنن

ي صابر السيد109
ن
ي تغذية 27/06/1975هائ

شئون الطالب*ثالث- فنن

ف دمحم اسماعيل110 ي معمل13/01/1972اشر
ي معمل فنن

التوقيعات*اول- فنن

ي معمل 01/08/1962زكريا احمد رجب111
العريش*اول- فنن

ي معمل 12/09/1980مروه رشدي عبدالعليم112
ن الكلية*ثان-فنن مكتب امي 
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ي113
ي معمل 17/12/1972دمحم احمد اللين 

الحملةثان-فنن

ي معمل 31/10/1966ماهر احمد رضوان114
(IT)التصويرثان-فنن

ي الورش واآلالت02/12/1960دمحم عبدالرشيد دمحم115
العريش*اول- نجار فنن

اجلزة بدون مرتبالشئون االدارية*ثالث- نجار 01/05/1965بطرس حليم ابراهيم116

الخدمات المعاونة 01/08/1974سمي  بشي  دمحم117
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
الشئون االدارية*

ي حسن فرج118 12/03/1979دمحم صي 
- الخدمات المعاونة 

الرابعة

- رئيس العمال 

الشئون االدارية

02/02/1982علي عبدهللا سالم119
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

صالح عبدالحي120 14/12/1981عبي 
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

13/11/1981عالء عبدالعزيز احمد ابراهيم121
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

22/08/1983احمد عبدالفتاح محمود122
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

05/08/1980دمحم ابراهيم احمد123
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

03/06/1974عادل دمحم عبدالعال124
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

05/12/1970عبدالظاهر دمحم عبدهللا125
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

ي126 25/01/1979ابراهيم عبده احمد شلن 
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
الشئون االدارية*

Page 9



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

13/07/1983عيد دمحم شاكر127
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ي* المطبخ التدرين 

01/07/1971شاكر اسماعيل دمحم شاكر128
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ي* المطبخ التدرين 

ي جالل محمود129
20/05/1979حفنن

- الخدمات المعاونة 

الرابعة
ي* المطبخ التدرين 

ن عبدهللا130 28/03/1979دمحم عبدهللا حسي 
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
العريش*

02/01/1978احمد حسن دمحم حسن131
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
الشئون االدارية*

15/12/1975ابراهيم حسن علي ابراهيم132
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
الشئون االدارية*

01/03/1960صالح علي امام علي133
ي الزراعة 

مهنن

والتغذية
العريش*ثالث- عامل معمل 

العريش*ثالث- طباخ 28/03/1962عاطف دمحم السيد دمحم134

الحملة*ثان- سائق الحركة والنقل13/02/1967رمضان خليفه محمود135

الحملة*ثالث- سائق 25/11/1961يوسف عبدالفتاح يوسف136

الحملة*رابع- سائق 23/08/1981دمحم محمود عبدالرحمن137

الحملة*رابع- سائق 18/10/1973الشاذلي عباس علي138
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

ي متابعة
 
1(1)المتابعة 4 اخصائ

ي    - (2) المطبخ التدرين 

قسم االرشاد السياحي 

(1)
325

10100 (1)االستحقاقات 1موجه مالي

52340

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشي 
 
اخصائ

ي شئون مالية
 
1(1) الشئون المالية 11اخصائ

شئون هيئة التدريس 

 - (2)رعاية طالب  - (2)

ي   - (2)المطبخ التدرين 

 - (1)شئون طالب 

ن   - (1)شئون الخريجي 

 - (1)الدعم االكاديمي 

(1)الدراسات العليا

109.1

ي اجتماعي
 
10100(1)رعاية طالب 1اخصائ

ي اقامة
 
20(2)شئون طالب 2اخصائ

ي
ي نشاط رياضن

 
ن الكلية 1اخصائ 10100(1)امي 

42250

1

التنمية االدارية

ي - موجه مالي 
 
باحث أو  اخصائ

باحث شئون - شئون افراد 

ي متابعة - مجالس 
 
- اخصائ

ي تخطيط 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي تطبيق - تنظيم وادارة 
 
اخصائ

نظم ولوائح

اإلجمالي

3

الخدمات االجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  اخصائ

ي اقامة 
 
ي - اخصائ

 
اخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
اخصائ

اجتماعي

اإلجمالي

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن الن  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف 
ن الن  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 السياحة والفنادق وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن الن  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف 
ن الن  عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

7باحث شئون تعليم

ن   - (1)- شئون الخريجي 

شئون هيئة التدريس 

امانة مجلس  - (1)

المجلة  - (1)الجامعة 

الدراسات العليا  - (1)

سكرتارية مكتب  - (2)

(1)العميد 

اجازة  (2) الدراسات العليا 185.7(1)العالقات العامة 6

اجازة بدون مرتب10.0(1)اجازة بدون مرتب 1باحث دراسات عليا

12 مدرس لغة

ية - مدرس لغة  ن انجلي 

- مدرس لغة  - (4)

مدرس لغة  - (1)المانية 

مدرس  - (2)اسبانية - 

 - (4)فرنسية - لغة 

(1)مدرس لغة  

اجازة (4) مدرس لغة 120100

2018290

1(1)العريش 3مهندس زراعي مهندس زراعي الزراعة5
الدراسات  - (1)المكتبة 

(1)العليا 
233.3

االعالم6
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
17

 - (1) العالقات الثقافية 

التدريب  - (3)الجودة 

سكرتي  قسم ادارة  - (2)

(2)الفنادق 

8

 - (2) شئون ادارية 

ن   - (1)شئون عاملي 

سكرتارية   - (2)المكتبة 

مكتب وكيل الكلية 

 - (1)لشئون الطالب 

   - (2)الدراسات العليا 

(1)انتداب 

947
شئون - اجازة   (1) الدراسات العليا 

ن  انتداب (1)عاملي 

ي معملالعلوم7
 
ي معملاخصائ

 
1 (1)المعامل 3اخصائ

ن   - (1)شئون الخريجي 

(1)العالقات الثقافية 
233.3

4

وظائف التعليم

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - دراسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
اخصائ

وثقافية

اإلجمالي
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن الن  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف 
ن الن  عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي شئون هندسية
90 فنن

 - (1)الصيانة - (1)االرشيف 

يات  المخازن  - (1)المشي 

ي  - (1)  - (1)المطبخ التدرين 

شئون  -  (1)التوقيعات 

(3)الطالب 

مرض مزمن(1) الصيانة 90

ي صيانة اجهزه
ي 2فنن 20100(2)المطبخ التدرين 

ي صيانة
1(1) المعامل 3فنن

 - (1) شئون الطالب 

(1)المكتبة 
233.3

ي ورشة
ي 1(1)العريش 2 فنن مرض مزمن (1)العريش 150(1)المطبخ التدرين 

1641225.0

9
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
16 كاتب شئون ادارية

ن الكلية   - (1)مكتب امي 

انية   ن المخازن  - (1)المي 

الوحدة ذات الطابع  - (3)

 (2)الخزينة  -  (1)الخاص 

 -  (1)رعاية طالب - 

االرشيف  - (1)العريش 

سكرتارية مكتب  - (1)

سكرتي   - (1)العميد 

مكتب وكيل الكلية 

 - (1)للدراسات العليا 

سكرتي  مكتب وكيل الكلية 

 -  (1)لشئون البيئة 

(1)المتحف 

193.8(1)اجازة بدون مرتب 15

ي التغذية
20فنن

شئون  - (1)ااالرشيف 

(1)طالب 
20.0

10

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفنن

فنن

8

الهندسية المساعده

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة اجهزه

اإلجمالي
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية السياحة والفنادق وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن الن  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف 
ن الن  عدد الموظفي 

ال تتناسب مع مجال التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي الزراعة
ي 12فنن 1(1)المطبخ التدرين 

يات  المخازن  - (1) المشي 

شئون  - (1)المتحف  - (1)

 -  (1)السلفة  - (1)ادارية 

 -(1)الحملة  - (1)الخزينة 

شئون   - (1) االرشيف 

ن  االرشاد  - (1)الخريجي 

التدريب  -  (1)السياحي 

(1)

128

141147.1

ي معمل11
ي معملفنن

ي معملفنن
50فنن

ن الكلية   - (1)مكتب امي 

التوقيعات  - (1)الحملة 

(1) - (IT) (1)-  العريش

(1)

50

ي الزراعة والتغذية12
20100(2)العريش 2طباخ- عامل معمل طباخ- عامل معمل مهنن

الحركة والنقل13
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
40100(5)الحملة 4سائق

ي الورش واآلالت14
فنن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 
اجازة (1)الشئون االدارية 150(1)الشئون االدارية 1(1)العريش2 نجار

16عامل خدماتعامل خدماتالخدمات المعاونة 15
 - (12)الشئون االدارية 

ي   - (3)المطبخ التدرين 

(1)العريش 

160100

136746354.4

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

10

ي الزراعة والتغذية
ي الزراعة والتغذيةفنن

فنن

اإلجمالي

اإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

7542.940التنمية االدارية1

121116.79.1التمويل والمحاسبة2

548050الخدمات االجتماعية3

212090.590وظائف التعليم4

23033.3الزراعة5

15174747االعالم6

3333.333.3العلوم7

ي معمل8
4500فنن

141628.618.8الهندسية المساعده9

191610093.8المجموعة النوعية المكتبية10

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

السياحة والفنادق

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 2019و2018مقارنة بي 

السياحة والفنادق

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات

ي الزراعة والتغذية11
15146.77.1فنن

ي زراعة وتغذية12
2100مهنن

ي الورش واآلالت13
2210050فنن

54100100الحركة والنقل14

1416100100الخدمات المعاونة 15
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