
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة06/05/1980إحمد دمحم رجب1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
إلحاسب إآللي*

04/01/1978شيماء إحمد إحمد2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإلسات إلعليا

23/7/1985ساره دمحم حسن3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إالستحقاقات*

ي4
03/01/1982شيماء إحمد زكي إلقاضن

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

20/5/1975حسام منصور إحمد5
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

يات* إلمشتر

14/9/1986مريم سمت  سعدهللا6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلمتابعة

10/01/1982مصطفن إحمد دمحم مطر7
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم 

إلعالقات إلثقافية

01/01/1982إيمان صبحي مصطفن عبدإلحليم8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

رعاية إلطالب*

13/6/1990إحمد ؤبرإهيم صابر9
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
 إلشئون إلمالية

رئيس قسم 

يات إلمشتر

01/05/1974مرفت رجب إحمد10
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إنية ن ياتإلمت  إلمشتر

15/8/1989إيمان جمال عبدإلوإحد11
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إنيةإلحاسب إآلليثالث ن إلمت 

ن حامد12 16/2/1979يرسإ حسي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
*

شئون هيئة 

إلتدريس

23/4/1973سميه شحاته سيد إحمد13
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
ن* شئون إلخريجي 

03/04/1980منن عثمان عبدإلهادي14
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إلدرإسات إلعليا*

06/10/1982دمحم طلعت فاروق15
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
إالدوية وإلسموم*

إلتنمية إالدإرية20/5/1979شيماء موخ عبدإلوهاب16
- موجه مالي وإدإري 

إول
*

رئيس قسم إلشئون 

إلمالية

28/11/1983إحمد كمال دمحم سيد17
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
إالستحقاقات*

09/05/1991مريم دمحم علي ؤسماعيل18
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
شئون إلطالب*

07/12/1976دمحم ؤبرإهيم سالمه19
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
إلعقاقت *

وظائف إلتعليم28/9/1961عادل شعبان عبدإلقوي20
- باحث شئون تعليم 

كبت 
ن إلكلية* إمي 

15/3/1963نجالء عبدإلعزيز علي21
- باحث شئون تعليم 

إول
رئيس قسم إلمتابعة*

25/7/1982غاده دمحم محسن22
- باحث شئون تعليم 

إول
إلمتابعة*

30/1/1982مروه حافظ دمحم23
- باحث شئون تعليم 

إول
إلدرإسات إلعليا*

24/2/1964ماجده حسن دمحم إلغزالوي24
- باحث شئون تعليم 

إول
*

رئيس قسم رعاية 

إلطالب

11/04/1981رحاب دمحم دمحم عطيه25
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

رئيس قسم 

إلعالقات إلعامة

26/12/1976هند طلعت علي عالم26
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

رئيس قسم إمانة 

مجلس إلكلية

ن27 09/06/1982هبه دمحم دمحم إمي 
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إمانة مجلس إلكلية*

ي كلية إلصيدلة وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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20/1/1981دعاء إحمد ؤبرإهيم28
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

ي فؤإد عبدإلمجيد غبث29
ن
10/09/1984إمائ

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب*

18/3/1986فاطمه مصطفن إحمد30
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

ن* شئون إلخريجي 

02/08/1964ناديه صالح سعدإوي31
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا*

ي منصور دمحم عطوإن32
ن
27/2/1981إمائ

- باحث شئون تعليم 

ثالث
رئيس قسم إلمكتبة*

ي إلدين33
25/10/1974رحاب دمحم صفن

- باحث شئون تعليم 

ثالث
إلكيمياء إلتحليلية*

إلخدمات إالجتماعية30/1/1963محمود منصور إحمد دمحم34
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
منتدب للمستشفنرعاية إلطالب*

15/5/1971عبت  صالح إلدين خليل35
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
رعاية إلطالب*

12/11/1972سحر إحمد دمحم مهدي36
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
رعاية إلطالب*

ي إجتماعي 17/9/1983هبه صالح غريب37
 
*ثان- إخصائ

رئيس قسم شئون 

هيئة إلتدريس

ي إجتماعي 20/4/1985جتر إلسيد جتر مصطفن38
 
رعاية إلطالب*ثان- إخصائ

ي إحصاء إإلحصاء16/3/1966ممدوح متولي ؤبرإهيم39
 
*إول- إخصائ

رئيس قسم شئون 
ن إلخريجي 

ي معمل إلعلوم14/7/1965دمحم عبادي مصطفن40
 
إلكيمياء إلتحليلية*إول- إخصائ

ي معمل 21/6/1962دمحم عبده سليم 41
 
إالدوية وإلسموم*إول- إخصائ

ه محمود عبدإلحميد42 ي معمل 05/12/1976إمت 
 
إلدرإسات إلعليا*ثان- إخصائ

ي معمل 11/07/1992ساره دمحم إلسيد بدوي علي43
 
إلمخازن*ثالث- إخصائ

*إول- مهندس زرإعي إلزرإعة29/9/1963مصطفن عالم محمود44
رئيس قسم 

إلمسطحات

ف عبيد محمود45 شئون إلطالب*ثان- مهندس زرإعي 15/5/1978إشر

إالعالم01/01/1974دمحم عبدإلعال إحمد46
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إول- 
مكتب إلعميد

30/10/1980ساره حسن حسن47
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إول- 
إلعالقات إلثقافية إلعالقات إلعامة

ي دمحم 48 21/3/1986إيمان عرإئر
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
إلمكتبة*

05/10/1989نجالء ؤسماعيل عبدإلرحمن49
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
إلمكتبة*

إلهندسية إلمساعده29/11/1970إلفت دمحم إحمد ؤبرإهيم50
ي شئون هندسية 

- فنن

إول

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

22/5/1969إمل دمحم علي51
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
*

رئيس قسم شئون 
ن إلعاملي 

15/10/1979فاطمه ؤبرإهيم رمضان52
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
ن إلكلية* مكتب إمي 

 بيومي دمحم متولي53
29/9/1962عنتر

ي شئون هندسية 
- فنن

إول
إلشئون إلفنية*

19/8/1964دمحم إلسيد إحمد54
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
ي* إلميكروبيولوجر
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12/03/1966عبدإلهادي علي دمحم حسن55
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
رئيس قسم إلصيانة*

28/1/1966صباح صالح دمحم56
ي شئون هندسية 

-فنن

ثان
يإلمتابعة*

ؤجازة مرضن

04/01/1970سامي إلسيد عطيه57
ي شئون هندسية 

-فنن

ثان
إلمخازن*

19/2/1985دمحم نبيل عبدإلمنعم58
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إلعالقات إلعامة

27/9/1977خالد إلسيد دمحم59
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ن* شئون إلعاملي 

15/3/1975فتحيه مصطفن عقل60
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون إلطالب*

ي سلطان إحمد61
ن
28/2/1982هائ

ي شئون هندسية 
-فنن

ثالث
إلشئون إلمالية*

08/08/1980دمحم ؤبرإهيم إلسيد إحمد62
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
رعاية إلطالب*

06/01/1987إحمد دمحم دمحم عبده63
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إلمخازنإلخزينه

19/1/1980هبه صبحي شحاته64
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
معمل إلصيدالنيات*

27/9/1979وإئل جمعه عبدإلفتاح65
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ي* إلميكروبيولوجر

30/3/1985إحمد عبدهللا عمر66
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إالدوية وإلسموم*

11/12/1971دمحم إلسيد علي ؤبرإهيم67
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
إلمخازن*

04/09/1976شاكر حسن إلباز68
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
إلمخازنإلكيمياء إلصيدلية

17/3/1981إحمد علي عبدإلكريم علي69
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
إلكيمياء إلعضوية*

إلمكتبية29/11/1978شيماء علي رضوإن70
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إمانة مجلس إلكلية*

16/2/1979إمل علي رضوإن71
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة
وتعمل أيضا إلكيمياء إلعضوية

20/5/1975إلهام إحمد دمحم72
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلعاملي 

10/03/1960صالح رمضان دمحم دمحم73
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إالستحقاقات*

25/8/1969سمر عبدإلعال إلسيد74
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن إلكلية* مكتب إمي 

08/06/1960رجاء حبيب بخيت75
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

شئون هيئة 

إلتدريس

27/10/1980عبدإلحميد دمحم عبدإلحميد76
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
إلكيمياء إلصيدلية*

ي77
ن
28/12/1981يرسإ دمحم وردإئ

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمتابعة*

17/10/1976عبت  علي مصطفن سيف78
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلدرإسات إلعليا*

23/5/1981دمحم دمحم إحمد إلسيد هزإع79
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن*

03/01/1982هدى دمحم زكي عبدإلعزيز80
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن*

وك81 ي إلزرإعة وإلتغذية17/9/1965دمحم حمد متر
ي زرإعي فنن

*إول- فنن
رئيس قسم شئون 

إلطالب
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ي زرإعي 29/7/1979سحر عبدإلمعبود82
شئون إلطالب*إول- فنن

ي زرإعي 11/01/1976إيمان إحمد ؤبرإهيم83
ؤجازة رعاية طفلإلمخازن*إول- فنن

ي عقل دمحم84
ي زرإعي 15/4/1966ؤبرإهيم عبدإلغنن

معمل إلصيدالنيات*إول- فنن

ي زرإعي 25/3/1983دمحم مصطفن إلسيد85
ن*ثالث- فنن شئون إلعاملي 

ي زرإعي 24/10/1976سماح محمود محمود86
إلشئون إلمالية*ثالث- فنن

ي زرإعي 23/8/1968زكي دمحم عبدإلفتاح87
رعاية إلطالب*ثالث- فنن

ي زرإعي 07/10/1988هنادي شعيب محمود88
ن إلكليةثالث- فنن إلمخازن مكتب إمي 

ن89 ي زرإعي 16/12/1970دمحم ؤبرإهيم إمي 
إالدوية وإلسموم*ثالث- فنن

ي عبدإلوهاب90
ر
ي زرإعي 15/12/1974ياش ؤبرإهيم دسوق

نإالدوية وإلسمومرإبع- فنن شئون إلعاملي 

ي زرإعي 14/10/1971نارص إلسيد إلسيد إمام91
إلعقاقت *رإبع- فنن

ي زرإعي 09/03/1976صباح ؤبرإهيم عبدإلدإيم92
إلكيمياء إلتحليلية*رإبع- فنن

ي زرإعي 01/07/1973عبت  مبارك ؤسماعيل93
إلكيمياء إلحيوية*رإبع- فنن

ي تغذية 08/02/1964زيزي دمحم علي فرغلي94
رئيس قسم إلمخازن*إول- فنن

ي تغذية 07/03/1976دمحم عبدهللا دمحم دمحم95
إالدوية وإلسموم*ثالث- فنن

ي معمل01/01/1973عصام عكاشه عبدإلرحمن96
ي معمل فنن

*إول- فنن
رئيس قسم 

إلحاسب إآللي

ف عبدإلفتاح دمحم97 ي معمل 03/01/1974إشر
إلخزينه*إول- فنن

ي معمل 09/10/1966عادل دمحم ؤبرإهيم98
إلكيمياء إلصيدلية*إول- فنن

ي معمل 21/2/1966نبيل إلسيد عباس سالم99
إلعقاقت *إول- فنن

ي معمل 01/01/1973إيمن شحاته أبو إلنجا100
إلعقاقت *إول- فنن

ي معمل 05/05/1975سحر دمحم ؤسماعيل101
معمل إلصيدالنيات*ثان-فنن

ي معمل 10/03/1967جالل عبده عبدهللا102
إلكيمياء إلتحليلية*ثان-فنن

ي معمل 01/08/1979سيد حنيدق مصطفن103
إلكيمياء إلحيوية*ثان-فنن

ي معمل 14/7/1976نعيم إلسيد إحمد104
إلكيمياء إلصيدلية*ثالث-فنن

ي إلورش وإآلالت18/2/1962حسام دمحم إحمد105
ي فنن

 
إلشئون إلفنية*ثان- كهربائ

ي 25/9/1962رشاد دمحم غريب106
 
إلصيانة*ثان- كهربائ

إلخدمات إلمعاونة 07/01/1969عصام دمحم مقبل107
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلتصوير*

11/11/1982ياش جمال تامر108
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ي* إلميكروبيولوجر
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19/11/1977شعبان محمود سليمان109
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
مكتب إلعميد*

04/12/1975هبه إبوزيد علي110
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

04/03/1978دمحم سعد ؤبرإهيم111
- إلخدمات إلمعاونة 

يإلرإبعة إلمسطحاتإلميكروبيولوجر

01/01/1977سالم سليمان دمحم112
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ؤدإرة إلكليةإلعقاقت 

14/11/1983دمحم عبدإلفتاح سيد113
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلمدرجات*

22/5/1975دمحم نعيم أنور114
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
معمل إلصيدالنيات*

03/02/1972عبدإلظاهر ؤبرإهيم115
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلكيمياء إلعضوية*

ي غنيم116
20/9/1978باسم حسنن

- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلكيمياء إلعضوية*

20/9/1972عبده دمحم موخ117
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ي* إلميكروبيولوجر

ن118 16/12/1978عصام عبدإلمحسن حسي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلعقاقت *

08/07/1979سليم ؤسماعيل محمود119
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلعقاقت ؤدإرة إلكلية

وك120 15/4/1972ربيع عبدإلعزيز متر
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلكيمياء إلتحليلية*

20/3/1964كوكب دمحم عبدهللا121
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلكيمياء إلحيوية*

22/5/1975رضا دمحم مقبل122
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
معمل إلصيدالنيات*

07/09/1970دمحم سليمان دمحم123
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلكيمياء إلصيدلية*

14/10/1978دمحم علي دمحم علي124
ي إلزرإعة 

مهنن

وإلتغذية
ي زرإعي 

ي*خامس- مهنن إلميكروبيولوجر

ي زرإعي 09/08/1976ليل دمحم شحاته125
ي*خامس- مهنن إلميكروبيولوجر

5صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

إلتنمية إالدإرية1

ي - موجه مالي 
 
باحث أو  إخصائ

باحث شئون - شئون إفرإد 

ي متابعة - مجالس 
 
- إخصائ

ي تخطيط 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي تطبيق - تنظيم وإدإرة 
 
إخصائ

نظم ولوإئح

4موجه مالي
إلشئون  - (1)إالستحقاقات 

(1)إلمالية 
2

 - (1)شئون إلطالب 

(1)إلعقاقت  
250.0

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشتر
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
15

 - (1)إالستحقاقات 

يات  إنية  - (3)إلمشتر ن إلمت 

(1)
5

مكتب وكيل إلكلية 

 - (1)للدرإسات إلعليا 

 - (1)شئون إلطالب 

 - (1)إلحاسب إآللي 

إلعالقات  - (1)إلمتابعة 

رعاية  - (1)إلثقافية  

شئون هيئة  - (1)إلطالب 

شئون  - (1)إلتدريس 

ن  إلدرإسات  - (1)إلخريجي 

إالدوية -  (1)إلعليا 

(1)وإلسموم 

1033.3

إلخدمات إالجتماعية3
ي رعاية طالب 

 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي نشاط - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي إجتماعي- رياضن

 
إخصائ

ي إجتماعي
 
180(1)شئون هيئة إلتدريس 4(4)رعاية إلطالب 5إخصائ

منتدب  (1)رعاية إلطالب 
للمستشفن

وظائف إلتعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

باحث شئون 

تعليم
14

ن إلكلية  قسم  - (1)إمي 

إلدرإسات  - (2)إلمتابعة 

إمانة مجلس  - (2)إلعليا 

شئون إلطالب  - (2)إلكلية 

ن  - (2) (1)شئون إلخريجي 

10

 - (1) رعاية إلطالب 

 - (1)إلعالقات إلعامة 

إلكيمياء  - (1)إلمكتبة 

(1)إلتحليلية 

471

ي معملإلعلوم5
 
ي معملإخصائ

 
4إخصائ

 - (1)إلكيمياء إلتحليلية 

(1)إالدوية وإلسموم 
2

 - (1)إلدرإسات إلعليا 

(1)إلمخازن  
250

150(1)شئون إلطالب 1(1)إلمسطحات 2مهندس زرإعي مهندس زرإعي إلزرإعة6

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلصيدلة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلنر عدد إلموظفي 

ال تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

6صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلصيدلة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلنر عدد إلموظفي 

ال تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

إالعالم7
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
40

 - (1)مكتب إلعميد 

 - (1)إلعالقات إلثقافية  

(2)إلمكتبة 
40.0

ي حاسب آليإإلحصاء8
 
ي حاسب آليإخصائ

 
ن 1إخصائ 10100(1)إلخريجي 

ي معمل9
ي معملفنن

ي معملفنن
9فنن

 - (1)معمل إلصيدالنيات 

 - (2)إلكيمياء إلصيدلية 

إلكيمياء  - (2)إلعقاقت  

إلكيمياء  - (1)إلتحليلية 

(1)إلحيوية 

7
إلخزينه  - (1)إلحاسب إآللي 

(1)
278

إلهندسية إلمساعده10

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
- فنن

ي صيانة إجهزه
فنن

ي شئون 
 فنن

هندسية
20

 - (1)إلشئون إلفنية 

(1)إلصيانة 
2

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

إلعالقات  - (1)إلطالب 

ن  - (1)إلعامة  شئون إلعاملي 

ن إلكلية  - (2)  (1)مكتب إمي 

إلمخازن  - (1)إلمتابعة - 

 - (1)شئون إلطالب  - (4)

رعاية  - (1)إلشئون إلمالية 

معمل - (1)إلطالب 

إلكيمياء  - (1)إلصيدالنيات 

 - (1)إلعضوية 

ي   - (2)إلميكروبيولوجر

(1)إالدوية وإلسموم 

ي (1) إلمتابعة 1810
ؤجازة مرضن

7صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلصيدلة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلنر عدد إلموظفي 

ال تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

11
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 

 كاتب شئون 

إدإرية
11

 - (1)إمانة مجلس إلكلية 

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

ن  - (1)إلبيئة  شئون إلعاملي 

 - (1)إالستحقاقات  - (1)

ن إلكلية   - (1)مكتب إمي 

 - (1)شئون هيئة إلتدريس 

إلدرإسات  - (1)إلمتابعة 

(2)إلمخازن  - (1)إلعليا 

191(1)إلكيمياء إلصيدلية 10

ي إلزرإعة
13فنن

 - (1)معمل إلصيدالنيات 

إلكيمياء  - (1)إلعقاقت  

إلكيمياء  - (1)إلتحليلية 

إالدوية  - (1)إلحيوية 

(1)وإلسموم 

5

 - (2)شئون إلطالب 

شئون  - (2)إلمخازن  

ن  إلشئون  - (2)إلعاملي 

رعاية إلطالب  - (1)إلمالية 

(1)

838
ؤجازة رعاية  (1)إلمخازن 

طفل

ي إلتغذية
150(1) إلمخازن 1(1)إالدوية وإلسموم 2فنن

156940

ي إلزرإعة وإلتغذية13
ي إلزرإعة وإلتغذيةمهنن

ي إلزرإعةمهنن
ي 2مهنن 20100(2)إلميكروبيولوجر

ي إلورش وإآلالت14
فنن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 
ي
 
2كهربائ

 - (1)إلشئون إلفنية 

(1)إلصيانة 
20100

12

ي إلزرإعة وإلتغذية
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

فنن

إإلجمالي

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلصيدلة وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ق

ن إلنر عدد إلموظفي 

مجال إلتخصص

ي تشغل وظائف 
ن إلنر عدد إلموظفي 

ال تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

17عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 15

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

مكتب إلعميد  - (1)إلطالب 

 - (1)إلتصوير  - (1)

ؤدإرة  - (1)إلمسطحات 

 -(1)إلمدرجات  - (1)إلكلية 

 - (2) معمل إلصيدالنيات 

 - (2)إلكيمياء إلعضوية 

 - (1)إلكيمياء إلصيدلية 

ي   - (2)إلميكروبيولوجر

إلكيمياء  - (2)إلعقاقت  

إلكيمياء  - (1)إلتحليلية 

(1)إلحيوية 

170100

125715457

 

إإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

447550إلتنمية إالدإرية1

131546.233.3إلتمويل وإلمحاسبة2

558080إلخدمات إالجتماعية3

141464.371وظائف إلتعليم4

3266.750إلزرإعة5

24500إالعالم6

11100100إإلحصاء7

445050إلعلوم8

ي معمل9
9977.878فنن

192010.510إلهندسية إلمساعده10

181161.191إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية11

ي إلزرإعة وإلتغذية12
151533.340فنن

ي إلزرإعة وإلتغذية13
2100مهنن

ي إلورش وإآلالت14
22100100فنن

2017100100إلخدمات إلمعاونة 15

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية إلصيدلة2019و2018مقارنة بي 

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

10صفحة 


