
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة01/02/1982إحمد عامر دمحم إحمد1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إالوىل
درإسات عليا

قسم إلهندسة 

إلكهربية

08/05/1976جيهان جابر عبدإلفضيل عطاهللا2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إالوىل
إلمكتبة*

17/12/1981غاده فؤإد دمحم إحمد إلجندي3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إالوىل
إلمكتبة*

31/05/1983ساره نوح إبوإلوفا سليمان4
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

عالقات ثقافية

27/11/1982فاطمه إحمد حافظ إلجوهري5
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

01/10/1985دمحم عادل سليمان علي6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلشئون إلمالية*

30/04/1977رإنيا سعد عبدهللا سعد7
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إالستحقاقات*

01/07/1985فاطمه إلسيد توفيق سيد8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إلشئون إلمالية*

01/02/1976دمحم حسن شحات عوض9
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إالستحقاقات*

14/09/1981هبه إحمد عباس عبدإلكريم10
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
*

قسم إلهندسة 

إلكهربية

إلتنمية إالدإرية01/06/1967زينات دمحم إلسيد إلعيسوي11
- موجه ماىلي وإدإري 

إول
رئيس قسم إلمكتبة*

13/05/1970وليد إسماعيل عبده إلمناديلي12
- موجه ماىلي وإدإري 

إول
يات* إلمشتر

19/03/1988إبرإهيم طه كامل إبوإلرجال13
-موجه ماىلي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إنية* ن مسئول إلمت 

25/03/1983ليل دمحم دمحم طه عبدإلرحمن14
-موجه ماىلي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعلياإالستحقاقات

ي كلية إلهندسة وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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03/03/1986مؤمن دمحم عبدإلحميد علي15
-موجه ماىلي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إالستحقاقات

04/03/1989إحمد دمحم إلسيد دمحم16
-موجه ماىلي وإدإري 

ثالث
شئون إلطالب*

ي17 01/01/1977لمياء إحمد دمحم شلب 
-موجه ماىلي وإدإري 

ثالث
إلعالقات إلثقافية*

ي متابعة 12/05/1981إحمد حسن صالح عثمان18
 
شئون إلطالب*ثان-إخصائ

ي متابعة 15/07/1973عالء عبدهللا فتحي إحمد19
 
قسم عمارةثان-إخصائ

ن دمحم حافظ20 24/11/1979دمحم حسي 
ي تطبيق نظم 

 
إخصائ

ثان- ولوإئح 
إلمكتبة*

ن يونس21 ي متابعة 25/11/1978سامي فرإج حسي 
 
إالستحقاقات*ثالث-إخصائ

ي متابعة 01/07/1982شيماء حسام دمحم زنباعي22
 
قسم عمارة*ثالث-إخصائ

ن فريد عزت حافظ23 ي متابعة 21/12/1978نرمي 
 
ثالث-إخصائ

معمل إعضاء هيئة 

إلتدريس
وحدة توكيد إلجودة

وظائف إلتعليم08/02/1961ناهد عيدإروس عبدهللا إلعطار24
- باحث شئون تعليم 

كبت 
*

رئيس قسم 

إلدرإسات إلعليا

ن إحمد ريحان25 30/08/1982شيماء حسي 
- باحث شئون تعليم 

ثان
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلتعليم وإلطالب

25/12/1976دمحم عبدإللطيف عبدإلرحمن علي26
- باحث شئون تعليم 

ثان
*

رئيس قسم 

إلعالقات إلثقافية

25/10/1981محمود دمحم دمحم محمود27
- باحث شئون تعليم 

ثان
رعاية إلطالب*

إلخدمات إالجتماعية15/05/1968صفاء محمود دمحم رضوإن28
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

كبت 
ن كلية رئيس قسم إلمتابعةإمي 
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ي إجتماعي 03/08/1971تامر سيد إحمد عبدإلفتاح29
 
رعاية طالب*إول- إخصائ

ن دمحم30 ي إجتماعي 18/09/1975يحب  عبدإلرإزق ياسي 
 
إول- إخصائ

شئون هيئة 

إلتدريس

ي إجتماعي 29/05/1985إحمد هشام دمحم خليفه31
 
شئون إلطالب*ثان- إخصائ

ي إقامة 01/05/1974رإنيه إحمد إلسيد دمحم دويدإر32
 
رعاية إلطالب*ثان- إخصائ

ي إقامة 27/10/1961مفيد سليمان إحمد علي33
 
إلمخازن*ثان- إخصائ

ي حموده دمحم عبدإلعزيز34
ن
28/08/1986إمائ

ي إجتماعي 
 
- إخصائ

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

إلتعليم وإلطالب

08/12/1981ساىلي دمحم إحمد إحمد محروس35
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثالث
مكتب إلعميد*

01/07/1984كرم دمحم عبدإلسالم إلنفاض36
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثالث

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا
إلورش

01/01/1985دمحم مسعد إحمد عبده37
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثالث
إلدرإسات إلعليا*

07/03/1986والء عاطف دمحم زهدي38
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

إإلحصاء04/10/1987هبه هللا إلسيد عبدإلرحمن متوىلي39
ي حاسب آىلي 

 
-إخصائ

ثالث
(it)وحدة *

إلوثائق وإلمكتبات02/02/1964كريمه إبرإهيم عبدإلحليم إبرإهيم40
ي وثائق 

 
إخصائ

كبت - ومكتبات 
رعاية إلطالب*

إلصيانةإول- مهندس إلهندسه28/11/1974جيهان حسن إلسيد حسن41

إلصيانة*إول- مهندس 30/11/1978رشا مصطفن محمود سليمان42
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*ثان- مهندس 03/07/1986رإنيا عبدإلفتاح عبدإلعزيز محمود43
مركز إالستشارإت 

إلهندسية

(it)وحدة *ثان- مهندس 06/05/1985رشا دمحم سامح إلسيد44

إلصيانة*ثان- مهندس 10/06/1987هبه هللا إبرإهيم دمحم كامل45

ن دمحم عبدإلفتاح دمحم46 (it)وحدة *ثالث- مهندس 07/10/1989ياسمي 

ي معمل إلعلوم02/08/1980نىه جمال عبدإلرحمن زإهر47
 
إلمكتبة*ثان- إخصائ

ي معمل 15/08/1988شيماء مصطفن دمحم دمحم48
 
*ثالث- إخصائ

شئون إعضاء هيئة 

إلتدريس

*كبت - مهندس زرإعي إلزرإعة18/01/1966دمحم إسماعيل عبدإلرحمن إلسجاعي49
رئيس قسم شئون 

ن إلعاملي 

مكتب إلعميد*ثالث- مهندس زرإعي 06/04/1985نرسين مجدي دمحم سيد50

إالعالم30/03/1986دينا سميح دمحم كامل51
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
سكرتارية إلعميد(it)وحدة 

01/05/1987ري  هام كمال صالح دمحم52
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
مكتب إلعميد*

05/07/1988سونيا عالء إلدين خليل53
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
مكتب إلعميد*

06/02/1988شيماء إحمد عبدإلمنعم دمحم54
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
إلهندسة إلميكانيكية*

ي ورشة  إلهندسية إلمساعده15/04/1964بلبل نصيف فارس جرجس55
إلورش*إول- فبن

ي دمحم شاكر دمحم إحمد56
ي صيانة  20/09/1967حسبن

إلصيانة*إول- فبن

4صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي كلية إلهندسة وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

ي صيانة  01/10/1960سناء إحمد دمحم خليل إلقلش57
إلمعامل*إول- فبن

ي صيانة  14/07/1968مصطفن دمحم عبدإلجوإد دمحم58
*إول- فبن

رئيس قسم إلشئون 

إلمالية

ي صيانة  09/04/1968هدى ؤمبارك حسن دمحم59
*إول- فبن

رئيس قسم شئون 

إلطالب

إالستحقاقات*ثالث- هندسية مساعدة 17/11/1984إحمد دمحم عباس محمود60

شئون إلطالب*ثالث- هندسية مساعدة 01/04/1989إسالم صالح إلدين فهمي دمحم61

إلشئون إلمالية*ثالث- هندسية مساعدة 13/12/1980إيمن صالح عليوه دمحم نجم62

إلشئون إالدإرية*ثالث- هندسية مساعدة 04/08/1976رضا عبدإللطيف دمحم عسكر63

إلمعامل*ثالث- هندسية مساعدة 18/04/1988عبدهللا دمحم عبده جوده إحمد64

*ثالث- هندسية مساعدة 03/03/1976غاده دمحم عبدإلسميع مطاوع65
قسم إلهندسة 

إلمدنية

ثالث- هندسية مساعدة 01/01/1984محفوظ دمحم محفوظ إلجمال66
مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

إلمعامل*ثالث- هندسية مساعدة 18/09/1989دمحم دمحم حسن دمحم67

*ثالث- هندسية مساعدة 06/10/1984دمحم مصطفن عبدإلرإفع مصطفن68
قسم إلهندسة 

إلميكانيكية

ن عبده69 إلورش*ثالث- هندسية مساعدة 14/12/1968نهله عبده حسي 

ي ورشة 14/01/1982إحمد دمحم دمحم علي خليل70
مكتب إلعميد*ثالث- فبن
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ي ورشة 03/12/1979عادل إلسيد عليوه دمحم71
إلمخازن*ثالث- فبن

ي ورشة 20/07/1971دمحم إحمد دمحم موخ إلنجار72
إلورش*ثالث- فبن

ي صيانة 23/09/1990روضه محسن إسماعيل شحاته73
شئون إلطالب*ثالث- فبن

إلمكتبية05/09/1960دمحم إلسيد إحمد حسن74
-  كاتب شئون إدإرية 

كبت 
*

رئيس قسم إلشئون 

إالدإرية

07/12/1969إحمد إبرإهيم دمحم درهم75
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

رئيس قسم إلشئون 

إالدإرية

09/12/1968إلسيد دمحم إلسعيد إبرإهيم76
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمخازن*

02/05/1969رضا حسن منترص حسن77
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
يات إنتدإبإلمشتر

13/02/1966زكريا سالم إحمد سالم78
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلورش*

ي دمحم إلصادق إحمد79
ر
07/03/1968عزه إبرإهيم إلدسوق

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلعاملي 

18/01/1970هشام فاروق جابر موخ80
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
يات* إلمشتر

02/05/1977رإبعه ذكي عبدإلمطلب إبرإهيم81
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*
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19/04/1981رضا إبرإهيم رمضان سيد إحمد82
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ة* إالجور إلمتغت 

09/01/1986شادي عادل عبدإلملك ميخائيل83
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إالستحقاقات*

17/10/1970دمحم دمحم علي دمحم فضل84
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن*

21/01/1980مصطفن سالم سالمان سالم85
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*

08/01/1980منترص حسن توفيق حسن86
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*

29/07/1983مها سيد محروس طلبه87
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلشون إلمالية*

05/05/1988مي فوزي عبدإلمجيد دمحم88
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

قسم إلهندسة 

إلميكانيكية

16/11/1986نىه دمحم إلسيد عباس89
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

24/08/1983جمال عاشور إبرإهيم فرج90
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
إلشئون إالدإرية*

15/05/1983سامح دمحم رشيدي دمحم91
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
إنتدإب

ن إحمد92 ي حسي 
17/05/1981طه إلحسيبن

-  كاتب شئون إدإرية 

خامس
إلمخازن

ي إلزرإعة وإلتغذية03/05/1968إسماعيل دمحم قطب إسماعيل93
ي زرإعي فبن

إلمعامل*إول- فبن

ي زرإعي 12/08/1968ماهر دمحم إبرإهيم عبدإلغفار94
شئون طالب*إول- فبن
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ي زرإعي 29/10/1963دمحم دندرإوي عبدإلفتاح خليل95
إول- فبن

دفتر إلحضور 

وإلغياب

ي زرإعي 01/02/1982دمحم عبدإلمنعم جوده عبدإلعاطي96
إلمخازنثالث- فبن

ي زرإعي 12/11/1977دمحم دمحم عزب إلسيد97
إلورشثالث- فبن

ي زرإعي 09/04/1976دمحم محمود كامل مرخي98
ن إلكلية*ثالث- فبن مكتب إمي 

ن99 ي زرإعي 27/09/1980محمود عبدإلرحيم دمحم حساني 
إلمعامل*ثالث- فبن

 علي عبدإللطيف ماجد100
ي زرإعي 04/12/1976مبن

*ثالث- فبن
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلتعليم 

وإلطالب

ي معمل21/02/1968فتحيه عمرإن إحمد عمرإن101
ي معمل فبن

*إول- فبن
شئون هيئة 

إلتدريس

ي معمل 18/03/1971عزإزي علي دمحم عزإزي102
إلمخازنثان-فبن

ي معمل 05/07/1978دمحم عبدإلعظيم عبدإلرحمن عباس103
إلمخازن*ثالث-فبن

ي إلفنون وإلعمارة25/08/1976إحمد رمضان إبرإهيم علوإن104
ي طباعة فبن

إلورش*إلثالثة- فبن

إلورش*ثان- خطاط 02/04/1978حسن عبدإلمنعم حسن علي105

ي إلفنون وإلعمارة12/02/1966عزت عبدإلرحمن مصطفن عبدهللا106
ي مهبن ج 

إلورش*إول- إستر

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي كلية إلهندسة وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

إلصيانة*خامس- سباك 13/08/1970دمحم مصطفن محمود إلسيد107

ي إلورش وإآلالت23/11/1964زغلول سعد إلبيومي دمحم108
إلورش*ثان- خرإط فبن

إلخدمات إلمعاونة 01/01/1967سيده محمود مرخي إبرإهيم109
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلشئون إالدإرية*

ن إلسيد مهدي110 22/01/1980حسن إمي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلشئون إالدإرية*

ي عبدإلمجيد عليوه111 04/12/1971سمت  عبدإلنب 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إنتدإب

17/06/1976دمحم إلسيد رإشد دمحم112
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلورش*

28/02/1976حنان إلسيد دمحم إلسيد113
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إالدإرية*

20/04/1990عزت حسن إلشيمي علي114
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إالدإرية*

01/12/1985فاطمه دمحم إبرإهيم دمحم115
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إالدإرية*

ي دمحم موخ116
08/10/1971دمحم عبدإلغبن

- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إالدإرية*

09/06/1980وإئل إلسيد إبو دوح علي117
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إالدإرية*

ي إلزرإعة وإلتغذية09/01/1972خالد إحمد إبرإهيم علي118
إلورش*ثالث- عامل معمل مهبن

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي كلية إلهندسة وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

سكرتارية إلعميدإول- سائق إلحركة وإلنقل03/11/1962صالح دمحم إحمد دمحم عالم119

10صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

7موجه ماىلي
 - (1)إالستحقاقات 

إنية  ن  - (1)مسئول إلمت 

يات  (1)إلمشتر
3

شئون  - (1)إلمكتبة 

إلدرإسات  - (1)إلطالب 

إلعالقات  - (1)إلعليا 

(1)إلثقافية 

442.9

ي متابعة
 
5 إخصائ

 - (1)إالستحقاقات 

(1)شئون إلطالب 
2

 - (2)قسم عمارة 

(1)سكرتارية 
340

ي تطبيق 
 
إخصائ

نظم ولوإئح
10(1)إلمكتبة 1

135838.5إإلجماىلي

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشتر
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
10

 -(2)إالستحقاقات 

(2)إلشئون إلمالية 
4

قسم إلهندسة إلكهربية 

 - (2)إلمكتبة  - (2)

مكتب وكيل إلكلية 

  - (1)لشئون إلبيئة 

(1)عالقات ثقافية 

640

وظائف إلتعليم3

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - درإسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
إخصائ

وثقافية

باحث شئون 

تعليم
4

 مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلتعليم وإلطالب 

رئيس قسم  - (1)

 - (1)إلدرإسات إلعليا 

رئيس قسم إلعالقات 

(1)إلثقافية 

175(1)رعاية إلطالب 3

6مهندسمهندسإلهندسه4
إالستشارإت إلهندسية 

وحدة  - (3)إلصيانة  - (1)

(it) (2)
60100

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلهندسة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلبر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلبر عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

إلتنمية إالدإرية

باحث أو  - موجه ماىلي 

ي شئون إفرإد 
 
- إخصائ

- باحث شئون مجالس 

ي متابعة 
 
- إخصائ

ي تخطيط 
 
- إخصائ

ي تنظيم وإدإرة 
 
- إخصائ

ي تطبيق نظم 
 
إخصائ

ولوإئح

1

11صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلهندسة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلبر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلبر عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

ي إجتماعي
 
9إخصائ

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

 - (1)إلتعليم وإلطالب 

رعاية  - (1)مكتب إلعميد 

شئون طالب  - (1)طالب 

(1)

4

 - (1)إلدرإسات إلعليا 

مكتب وكيل  - (1)إلورش 

 - (1)إلكلية لشئون إلبيئة 

 - (1) قسم إلمتابعة 

(1)شئون هيئة إلتدريس 

544.4

ي إقامة
 
موظف إلعهد إلشخصية معاش150(1)مخازن 1(1) رعاية طالب 2إخصائ

115645.5إإلجماىلي

20مهندس زرإعي مهندس زرإعي إلزرإعة6
 - (1)مكتب إلعميد 

ن  (1)شئون عاملي 
20

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات7
 
10(1) رعاية طالب 10إخصائ

ي حاسب آىليإإلحصاء8
 
ي حاسب آىليإخصائ

 
it (1)10100وحدة 1إخصائ

إالعالم9
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
3(3)مكتب إلعميد 4

 - (3)مكتب إلعميد 

(1)إلهندسة إلميكانيكية 
175

ي معملإلعلوم10
 
ي معملإخصائ

 
20إخصائ

شئون إعضاء هيئة 

إلمكتبة  - (1)إلتدريس 

(1)
20

إلخدمات إالجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياضن

 
إخصائ

إجتماعي 5

12صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلهندسة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلبر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلبر عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

ي شئون 
 فبن

هندسية
10

  - (2)معامل  - (1)إلورش 

 - (1)هندسة مدنية 

(1)هندسة ميكانيكية 
5

مكتب وكيل إلكلية 

 - (1)للدرإسات إلعليا 

 - (1)إالستحقاقات 

شئون  - (1)شئون مالية 

شئون إدإرية  - (1)طالب 

(1)

550.0

ي صيانة إجهزه
2(1)معامل  - (1) إلصيانة 5 فبن

شئون  - (1) شئون مالية 

(2)طالب 
340

ي ورشة
2(2)إلورش 4 فبن

 - (1)مكتب إلعميد 

(1)إلمخازن 
250.0

1991047.4

12
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون - مالية 

إدإرية

 كاتب شئون 

إدإرية
19

 - (1)إالستحقاقات 

 -  (1)إلشون إلمالية 

 - (3)شئون طالب 

ة   - (1)إالجور إلمتغت 

 - (3)شئون إدإرية 

يات  - (3)إلمخازن  إلمشتر

ن   - (1)  - (1)شئون عاملي 

مكتب قسم إلهندسة 

مكتب  - (1)إلميكانيكية 

وكيل إلكلية للدرإسات 

مجهول مكان  - (1)إلعليا 

(2)إلعمل 

194.7(1)إلورشة 18

 شئون إعضاء هيئة 

-  معاش  (1)إلتدريس 

ي إلجامعي 
إلمستشفن

إنتدإب (1)إلتخصصي 

11

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فبن

فبن

ي ورشة - هندسية 
- فبن

ي صيانة إجهزه
فبن

إإلجماىلي
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلهندسة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلبر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل 
ن إلبر عدد إلموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

إلتخصص

ي إلزرإعة وإلتغذية13
ي إلزرإعة وإلتغذيةفبن

ي إلزرإعةفبن
2 (2)إلمعامل 8فبن

 - (1) شئون طالب 

مكتب  - (1)إلمخازن 

ن إلكلية  مكتب  - (1)إمي 

وكيل إلكلية لشئون 

 - (1)إلتعليم وإلطالب 

دفتر إلحضور وإلغياب 

(1)إلورش  - (1)

625

ي معمل14
ي معملفبن

ي معملفبن
30فبن

شئون إعضاء هيئة 

(2)مخزن  - (1)إلتدريس 
30.0

ي إلفنون وإلعمارة15
ي طباعةخطاطفبن

20100(2)إلورشة 2فبن

ي إلفنون وإلعمارة16
مهبن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

ي  ج 
 - (1) إستر

(1)سباك 
2

إلصيانة  - (1)       إلورش 

(1)
20100

ي إلزرإعة وإلتغذية17
ي إلزرإعة وإلتغذيةمهبن

مهبن
ي إلزرإعة 

مهبن

وإلتغذية
10(1)إلورش 10

ي إلورش وإآلالت18
فبن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 
10100(1)إلورش 1خرإط

10100(1)سائق 1سائقسائقإلحركة وإلنقل19

9عامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 20
 - (7)إلشئون إالدإرية 

مجهول   - (1)إلورشة 

(1)مكان إلعمل 
منهم وإحد معاش90100

119714859.7 إإلجماىلي

14صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

10136038.5إلتنمية إالدإرية1

10104040إلتمويل وإلمحاسبة2

111136.436.4إلخدمات إالجتماعية3

447575وظائف إلتعليم4

66100100إلهندسة5

2200إلزرإعة6

1100إلوثائق وإلمكتبات7

44075إالعالم8

11100100إإلحصاء9

2200إلعلوم10

ي معمل11
3333.30فبن

191952.647.4إلهندسية إلمساعده12

211995.294.7إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية13

ي إلزرإعة وإلتغذية14
68025فبن

ي إلفنون وإلعمارة15
12100100فبن

ي زرإعة وتغذية16
10مهبن

ي إلفنون وإلعمارة17
32100100مهبن

ي إلورش وإآلالت18
11100100فبن

1100إلحركة وإلنقل19

99100100إلخدمات إلمعاونة 20

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية 2019و2018مقارنة بي 

إلهندسة

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات


