
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

التمويل والمحاسبة13/9/67نهاد صالح الدين رشاد1
ي شئون مالية 

 
-اخصائ

 كبي 
ن مساعد ن المعهدامي  امي 

التنمية االدارية09/12/1970جيهان عزت السيد دمحم2
ي شئون افراد 

 
- اخصائ

اول
*

رئيس قسم 

الدراسات العليا

وظائف التعليم19/6/92دمحم دمحم إبراهيم حماده3
- باحث شئون تعليم 

ثالث
مسئول وحدات*

ي إبراهيم علي4
ن
20/2/73امائ

ي عالقات 
 
 اخصائ

ثان- علميه وثقافية 

ن مكتبة ورئيس قسم  امي 

أعضاء هيئة التدريس
الشئون اإلدارية

المعامل*ثالث- طبيب بيطري طبيب بيطري23/9/81مروه عبدالحق محمود دمحم5

اجازه بدون مرتبمسئول وحداتثالث- طبيب بيطري 02/01/1991حازم رمضان امام6

ي تغذية الزراعة14/5/64عزيزه إسماعيل تمام7
 
رئيس قسم المخازن*كبي - اخصائ

مكتب العميدكبي - مهندس زراعي سوسن بدري علي8

انتداب بالسويسمسئول وحداتثالث- مهندس زراعي 01/02/1990دمحم صابر إبراهيم صالح9

االعالم12/10/1980الزهراء علي رشدي10
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
*

رئيس قسم عالقات 

ثقافية

10/07/1977ري  هام علي جابر11
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

ثان- 
ITرئيس قسم *

المكتبية08/01/1973دولت علي مصطفن سيف12
-  كاتب شئون ادارية 

اول
مكتب العميد*

إبراهيم عبدالرحمن دمحم13
-  كاتب شئون ادارية 

خامس
عامل بإدارة المعهد

راع السمكي وكيفية توزيعهم عل اقسام المعهد
ن ي معهد االسي 

بيان باسماء موظفن

1صفحة 
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نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

راع السمكي وكيفية توزيعهم عل اقسام المعهد
ن ي معهد االسي 

بيان باسماء موظفن

الخدمات المعاونة 06/05/1967السيد عوض دمحم14
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
إدارة المعهد*

 علي15
ن 26/12/64مهران حسي 

- الخدمات المعاونة 

الثالثة
إدارة المعهد*

بالل كمال محمود16
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
إدارة المعهد

إدارة المعهد*ثالث- سائق الحركة والنقلخالد متولي فرج17

2صفحة 
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

التنمية االدارية1

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

ي شئون 
 
اخصائ

افراد
1

رئيس قسم 

(1)الدراسات العليا 
10100

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشي 
 
اخصائ

ي شئون 
 
اخصائ

مالية
ن المعهد 1 10100(1)امي 

باحث شئون 

تعليم
10(1)مسئول وحدات 1

ي عالقات 
 
 اخصائ

علميه وثقافية
10100(1)الشئون اإلدارية1

21150

2طبيب بيطريطبيب بيطريطبيب بيطري4

 -(1)مسئول معامل 

 مسئول وحدات 

(1)

20100
 - (1) مسئول وحدات 

إجازة بدون مرتب

مالحظات
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن الت  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل 
ن الت  عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

3

وظائف التعليم

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - دراسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
اخصائ

وثقافية

اإلجمالي

راع السمكي وكيفية توزيعها بادارة المعهد ن جدول يوضح الوظائف المتاحة بمعهد االسي 

المجموعة النوعيةم
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

مالحظات
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن الت  عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل 
ن الت  عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص 

لمجال 

%العمل 

راع السمكي وكيفية توزيعها بادارة المعهد ن جدول يوضح الوظائف المتاحة بمعهد االسي 

المجموعة النوعيةم

150(1)مكتب العميد 1(1)مسئول وحدات 2مهندس زراعي 

ي تغذية
 
10اخصائ

رئيس قسم مخازن  

(1)
10

31233.3

االعالم6
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
2

رئيس قسم 

العالقات الثقافية 

(1)

1
رئيس قسم وحدة 

it (1)
150

7
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 

 كاتب شئون 

ادارية
150 (1)عامل باإلدارة 1(1)مكتب العميد 2

الحركة والنقل8
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
10100سائق1سائق

30100إدارة المعهد3عامل خدماتعامل خدماتالخدمات المعاونة 9

1712571

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

5

الزراعة
ي - مهندس زراعي 

 
اخصائ

تغذية

اإلجمالي

اإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

4صفحة 
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2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

21100100التنمية االدارية1

21100100التمويل والمحاسبة2

1100الخدمات االجتماعية3

3266.750وظائف التعليم4

22100100الطب البيطري5

3333.333.3الزراعة6

225050االعالم7

10العلوم8

2210050المجموعة النوعية المكتبية9

11100100الحركة والنقل10

23100100الخدمات المعاونة 11

ن عامي  ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي  راع السمكي2019و2018مقارنة بي 
ن  بمعهد االسي 

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات


