
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ن1 إلتمويل وإلمحاسبة19/4/61علي إحمد علي إحمد حسي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

مدير عام
ن إلكلية إمي 

20/12/60دمحم دمحم توفيق دمحم2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

11/01/1967يحي  جالل دمحم إلسيد3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 
إلشئون إلمالية

28/10/60ؤبرإهيم دمحم عبدإلوهاب عزيز4
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 
عالقات ثقافية

23/11/64جمال إحمد دياب منصور5
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

كبي 
ؤدإرة إلمرإكز

27/4/66حنان عبدإلمقصود دمحم عبدإلرحيم6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

02/06/1970شفيق دمحم أنور دمحم7
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

29/9/78هويدإ إحمد دمحم عطوه8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
إلدرإسات إلعليا

ي دمحم9 11/10/1963جالل عبدإلتوإب خضن
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
إلعالقات إلعامة

ي10
13/6/81دعاء عبدإلرحمن إحمد عفيفن

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

23/8/74منال دمحم ؤبرإهيم سالم11
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون هيئة 

إلتدريس

ن إلسيد12 08/11/1981دعاء دمحم حسي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون هيئة 

إلتدريس

01/01/1977ؤميل إنيس لبيب عبدإلمالك13
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

09/03/1978هبه متولي إلسيد نض14
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

29/3/82أسماء حسن إحمد دمحم خليفه15
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن
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19/2/71حاتم ؤسماعيل عطيتو دمحم16
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلشئون إلمالية

25/9/72جوليت نعيم نسيم شنوده17
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلشئون إلمالية

20/5/71إمل عبدإلعظيم دمحم عبدإلعال18
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلشئون إلمالية

26/6/72ؤيهاب دمحم ؤبرإهيم معالي19
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا

05/04/1977نهله دمحم عبدإلرحيم إحمد20
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

وحدة إلقياس 

وإلتقويم

ه فاروق ؤبرإهيم خليل21 20/1/77إمي 
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
عيثائ

إلطب إلشر

ن عبدهللا محمود22 ي حسي 
15/4/83عمرو حسين

ي شئون مالية 
 
- إخصائ

ي
ن
يثائ إلفارماكولوج 

17/11/70نجوى كامل إحمد سعد23
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ول إلمرحلة  كنير

إلثالثة

22/8/83دمحم شعبان عبدإلحميد علوإن24
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

20/9/85سمر مني  ؤبرإهيم دمحم25
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

ؤجازة بدون مرتب

15/1/80إحمد دمحم دمحم دمحم حسن إلعرباوي26
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
ITوحدة 

28/8/67فاطمه سيد سالم عرفات27
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يثالث معمل إلتعليم إلطي 

05/01/1988ساره عصام إلدين دمحم توفيق28
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
ؤجازة بدون مرتب

05/10/1987مصطفن محمود عبدإلحميد إلسيد29
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
منتدب

ي30
إلتنمية إإلدإرية18/3/66حنان علي دمحم موخ عطيفن

ي شئون إفرإد 
 
- إخصائ

كبي 
إلشئون إلمالية

2صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

06/01/1964ماجده فاروق دمحم طلبه31
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

كبي 
قسم إلباطنة

15/8/64خالد إحمد شحاته دمحم32
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

كبي 
مركز إبوخليفه

01/11/1969إيمان دمحم إلجوهري إحمد33
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

إول
شئون طلبة

25/1/69علياء عوض دمحم زإهر34
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

إول
طب إلمجتمع

20/12/72رباب سيد متولي دمحم أبو حمزه35
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

إول
إمانة مجلس إلكلية

ي دمحم محمود علي زإيد36
ن
09/01/1979إمائ

ي شئون إفرإد 
 
- إخصائ

إول
منتدب

20/1/67رإندإ سيد متولي دمحم إبوحمزه37
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

ثان
مكتب إلعميد

22/1/68صباح عطيتو دمحم محمود38
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

ثان
إلشئون إلمالية

24/5/65هاله دمحم سعيد39
- موجه مالي وإدإري 

إول
إلمتابعة

 سمي  حسن بيومي40
ن 03/10/1979نرمي 

-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إلمؤتمرإت

12/09/1971نوره حسن علي صديق41
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

ؤجازة بدون مرتب

21/5/81دمحم إحمد دمحم مطر42
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

ي بقرإر
مرذن

19/8/78رشا نحمده دمحم إحمد43
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
شئون طلبة

ي حسن44
ن
10/01/1986إحمد دمحم كيالئ

-موجه مالي وإدإري 

ثالث
إلشئون إلمالية

27/5/74دمحم عبدإلسالم دمحم عبدإلعظيم إلبدري45
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
إلشئون إلمالية

3صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

ي متابعة 14/1/79سوإلف صبحي مصطفن عبدإلحليم46
 
إول- إخصائ

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

ن47 ي متابعة 15/7/65إمل دمحم دإوود حسي 
 
إلشئون إلماليةإول- إخصائ

وك48 ي متابعة 23/10/71عصام إلدين جالل نضهللا مي 
 
يإول- إخصائ

ن
إلعمل إلميدإئ

ن إحمد إحمد خليل إلقماش49 ي متابعة 09/01/1986نرمي 
 
ي-إخصائ

ن
إلشئون إلماليةثائ

ي متابعة 19/2/86هنادي رإجح موخ دمحم50
 
ي-إخصائ

ن
ثائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

ي متابعة 06/10/1985إحمد طه طحيمر درويش51
 
إإلرشيفثالث-إخصائ

وظائف إلتعليم27/8/64نجيه دمحم رياض درويش إلبيطار52
- باحث شئون تعليم 

كبي 

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

ي53
ن
ي حسن كيالئ

ن
07/01/1966عادل كيالئ

- باحث شئون تعليم 

كبي 
إلشئون إلمالية

12/04/1962إمال إحمد محمود عوده54
- باحث شئون تعليم 

إلنادي إإلجتماعيكبي 

ي55
ر
16/4/80شيماء سمي  متولي عرإق

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلشئون إلمالية

ي56 ي عبدإلني 
11/12/1977حسام إلدين حسين

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب

01/06/1976ؤبرإهيم دمحم ؤبرإهيم إحمد شديد57
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

 عبدإلمجيد علي عبدإلخالق58
15/7/76مصطفن

- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

01/01/1990مروه كمال يوسف حافظ59
- باحث شئون تعليم 

ثالث
شئون طلبة

04/07/1984أسماء جميل حمزه علي60
- باحث شئون تعليم 

ثالث
إلمكتبة
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25/11/85عبدهللا نبيل محمود سليمان61
- باحث شئون تعليم 

ثالث
ول إلبكالوريوس كنير

15/7/88أسماء جمال محمود عبدهللا62
- باحث شئون تعليم 

ثالث

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

ه63 04/10/1972ناهد علي صي 
إلخدمات 

إإلجتماعية
ي إجتماعي 

 
رعاية إلشبابإول- إخصائ

ي إجتماعي 10/12/1984نىه صادق دمحم دمحم سيد64
 
ثان- إخصائ

شئون هيئة 

إلتدريس

ي إجتماعي 10/08/1978إحمد سمي  حسن نعمه65
 
رعاية إلشبابثان- إخصائ

ي إقامه 09/07/1979وردة جمعه دمحم عزإلرجال66
 
منتدبإول- إخصائ

19/3/91إحمد نارص دمحم دمحم67
ي نشاط 

 
 إخصائ

ي 
ثالث- رياذن

رعاية إلشباب

ي دمحم إلسيد سبيع68
إلوثائق وإلمكتبات28/2/64نارص عبدإلغين

ي وثائق 
 
كبي  إخصائ

ومكتبات
إلدرإسات إلعليا

يف69 18/6/66حنان إحمد إلرفاعي مكن شر
ي وثائق 

 
كبي  إخصائ

ومكتبات
إلمكتبة

ن يونس70 ن مبارك حسي  ي إحصاء إؤلحصاء17/9/60حسي 
 
إلحاسب إآلليكبي - إخصائ

ي71
ر
26/9/89مروه إحمد دمحم دسوق

ي حاسب آلي 
 
- إخصائ

ثالث
ITوحدة 

دمحم عطا72 ي30/5/68مايسه دمحم مني  ؤجازة بدون مرتبإول- طبيب إدإري طبيب بشر

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 17/8/64ودإد نبيه إحمد ؤبرإهيم73

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 09/01/1964هشام مصطفن كمال عبدإلحافظ عبدإلرحيم74

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 14/8/66حنان دمحم عبدإللطيف عرفه75
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ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 25/2/64وإئل دمحم عبدإلرحمن حسن إللبان76

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 01/01/1981إرليت مني  ؤسحق سعد77

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 07/02/1972دإليا رضا دمحم إحمد78

ؤجازة بدون مرتبثان- طبيب إدإري 04/01/1976ؤبرإهيم عباده ؤبرإهيم صادق79

ؤجازة بدون مرتبثالث- طبيب إدإري 28/9/75عنايات شحات إلنادي حسن80

ي81 ؤجازة بدون مرتبثالث- طبيب إدإري 19/9/70مريم توفيق دمحم إحمد إلشوإرئ 

قسم إألورإمثان- صيدلي صيدلي15/4/76رحاب إمام فرحان إمام82

نطبيب بيطري07/03/1967سماح مجاهد عبدإلسالم دمحم قناوي83 مكتب إلعميدكبي  إطباء بيطريي 

ي معمل إلعلوم16/6/63هويده عبدإلستار خي  إلدين دمحم84
 
يكبي - إخصائ إلباثولوج 

ي معمل 01/03/1965سوزإن إنيس لبيب عبدإلمالك85
 
مركز تطوير إلتعليمإول- إخصائ

ي معمل 20/9/66محمود إحمد عبدإلرحمن دمحم عياط86
 
إول- إخصائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

ي معمل 19/7/70إيمان عبدإلحميد إحمد عبدإلعزيز87
 
ثان- إخصائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

ي88 ي معمل 08/02/1990نهاد يوسف عطيه دمحم إلبخشونح 
 
يةثالث- إخصائ إلموإرد إلبشر

علي دمحم حسن89 ي معمل 25/1/83عبي 
 
يثالث- إخصائ إلميكروبيولوج 

ي معمل 12/01/1981فاطمه حيدر محمود سليمان90
 
ثالث- إخصائ

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 
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ي معمل 17/11/62ؤبرإهيم مقبل دمحم ؤبرإهيم91
 
ؤجازة بدون مرتبثالث- إخصائ

ي معمل 27/4/85إلشيماء إحمد إحمد92
 
ؤجازة بدون مرتبثالث- إخصائ

ن إلسيد93 ي معمل 30/6/92هند إحمد إلسيد إمي 
 
ؤجازة بدون مرتبثالث- إخصائ

ي تغذية إلزرإعة20/1/68فايزه إحمد دمحمين إحمد94
 
ةكبي - إخصائ إألجور إلمتغي 

ن95 ي تغذية 05/03/1963هدى دمحم عبدإلمحسن حسني 
 
إلشئون إلماليةكبي - إخصائ

ي تغذية 28/12/68سلوى إنيس لبيب عبدإلمالك96
 
إلدرإسات إلعلياإول- إخصائ

إلعالقات إلعامةكبي - مهندس زرإعي 23/9/61طارق عبدإلنعيم عبدإلرحيم ؤبرإهيم97

إول- مهندس زرإعي 21/11/73تيماء مصطفن عبدإلجوإد98
مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

إإلعالم24/2/64هدى إلسيد عبدهللا إلسيد إلجمل99
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

كبي - 
مكتب إلعميد

20/1/84سحر عادل علي ؤبرإهيم100
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثان- 
إلمؤتمرإت

ن دمحم101 22/2/81حسام إلدين دمحم حسي 
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

إلحاسب إآلليثالث- 

ي ورشة إلهندسية إلمساعده03/09/1962إحمد دمحم محمود إلغرباوي102
إلصيانةإول-  فين

ي صيانة 15/7/69ؤسماعيل دمحم ؤسماعيل سعود103
عامل إمنإول- فين

ي صيانة 03/01/1985هبه ؤسماعيل مصطفن دمحم104
ؤجازة بدون مرتبثان- فين

إح محمود دمحم دمحم105 ي صيانةإجهزه 02/01/1972إنشر
ةإول- فين إألجور إلمتغي 

7صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

ن دمحم106 ي صيانةإجهزه 02/06/1963عزت دمحم حسي 
إلصيانةإول- فين

21/1/1983أسماء دمحم إحمد مصطفن107
ي صيانةإجهزه 

- فين

ثالث
مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

23/9/80إحمد خليل إحمد خليل إلقماش108
ي صيانةإجهزه 

- فين

ثالث
ن إلكلية مكتب إمي 

ن إلسيد سليمان109 08/01/1990دمحم حسي 
ي صيانةإجهزه 

- فين

ثالث
إلصيانة

12/12/1981ساميه دمحم ؤبرإهيم إحمد عسكر110
ي صيانةإجهزه 

- فين

ثالث

ول إلمرحلة  كنير

إإلول

29/12/61رإبحه إحمد صابر عبدإلحليم خلف111
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
ة إألجور إلمتغي 

15/10/61إبتسام كمال إلدين دمحم ؤبرإهيم112
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
إلمتابعة

13/4/60إزهار عبدهللا خليل إلقماش113
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
إلوسائل إلتعليمية

12/05/1962ناديه إحمد حسن ؤبرإهيم114
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
إلوسائل إلتعليمية

21/5/62نجوى رمضان محمود سليمان115
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
إلوسائل إلتعليمية

09/02/1964منال إحمد دمحم سالم116
ي شئون هندسية 

- فين

كبي 
إلوسائل إلتعليمية

21/2/63سيد ؤبرإهيم دمحم عبدإلعاطي117
ي شئون هندسية 

- فين

إول
إلشئون إإلدإرية

ن دمحم118 01/01/1977رإنيا محمود إمي 
ي شئون هندسية 

- فين

إول
وحدة جودة إلكلية

09/10/1974سماح مني  حافظ نجم119
ي شئون هندسية 

- فين

يإول إلفسيولوج 

06/12/1961محاسن إلمحمدي مرخي ؤبرإهيم120
ي شئون هندسية 

- فين

إول
معمل إلمهارإت
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

09/05/1978لبين عبدإلنارص فتوح علي121
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي إلسيد إحمد122 19/4/72إلسيد إلعرئ 
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
إلشئون إإلدإرية

03/01/1983علي ؤبرإهيم علي دمحم123
ي شئون هندسية 

-فين

يثالث معمل إلتعليم إلطي 

03/06/1982دمحم علي إحمد خليفه124
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
إنف و إذن

11/01/1975صباح عبدإلقادر عثمان عبدهللا125
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

14/5/78هويدإ حسن ؤبرإهيم دمحمين126
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

10/06/1988دمحم دمحم خليفه محمود127
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
منتدب

26/6/78إحمد عبدإلرحمن عيد دمحم128
ي شئون هندسية 

-فين

ثالث
ي بقرإر

مرذن

ي فرنسيس جوهر129
09/12/1980جرجس مندر

ي شئون هندسية 
- فين

رإبع

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

إلمكتبية28/5/60محاسن دمحم عثمان إلشعرإوي130
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
إلشئون إلمالية

ه131 ي عبدإللطيف صي  07/07/1960هناء عبدإلني 
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 

ول إلمرحلة  كنير

إلثانية

11/05/1961نجوى عبدإلحميد متولي دمحم132
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 

قسم إلنفسية 

وإلعصبية

ي133 24/2/63عزه عبدإلحميد إلشافعي إلعشر
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
قسم إلعظام

14/11/61مها إحمد إحمد دمحم خطاب134
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
إلنساء

15/1/62إمال عبدإلسالم دمحم إحمد إلهادي135
-  كاتب شئون إدإرية 

كبي 
ؤدإرة إلمرإكز

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

11/06/1968زينب فوزي شعبان عطيه136
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

05/02/1975إسامه عبدإلرؤوف إحمد تمام137
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ية إلموإرد إلبشر

20/10/66حسن عبدإلسالم حسن سعيد138
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ية إلموإرد إلبشر

16/8/67ساميه عبدإلباسط ؤبرإهيم علي139
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن إستحقاقات عاملي 

15/12/62فوزيه أبو علوإن إلسيد ؤبرإهيم140
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

شئون هيئة 

إلتدريس

30/4/70سوزإن محمود إشتيه سالم141
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

شئون هيئة 

إلتدريس

ن جمعه142 18/8/62مين إحمد حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

03/06/1960فاطمه دمحم مدبولي دمحم143
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

11/04/1964شعبانيه فتحي إحمد موخ144
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

30/1/63نجوى دمحم إحمد عبدإلموجود145
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

يه دمحمي دمحم إلهادي146 12/04/1979خي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

17/2/75سمر إندي إلسيد147
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إستحقاقات هيئة 

إلتدريس

11/06/1964سهي  إحمد عبدهللا محمود إلحلوس148
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمتابعة

13/8/62نعيمه إلسيد إحمد ؤبرإهيم149
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون طلبة

20/12/63دمحم درويش حسن درويش150
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلشئون إلمالية
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   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

07/04/1967هبه دمحم فكري حسن ؤبرإهيم151
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلشئون إلمالية

03/10/1961مريم سالمان محمود سالمان152
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلشئون إلمالية

ن153 07/07/1969فاديه دمحم عبدإلمحسن حسني 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن شئون إلخريجي 

03/10/1965إحمد مصطفن عطيه ؤبرإهيم154
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمطبعة

13/3/62مين ؤبرإهيم دمحم سالم155
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
عالقات ثقافية

ن دمحم خليفه156 01/01/1963ماجده حسني 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلدرإسات إلعليا

19/8/61كريمه رشدي عبدإلحميد إلسيد157
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
طب إلمجتمع

ي158 10/01/1966سحر دمحم فرحات صي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ي    ح إلتشر

31/12/67إنتصار دمحم حسن حامد159
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلكيمياء إلحيوية

25/5/71هدى مصطفن محمود عبدإلحق160
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمرحلة إألول

25/5/63نجوى علي رشيد عوده161
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمرحلة إلثانية

01/01/1975ريحاب عبدإلعال خليفه ؤسماعيل162
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمرحلة إلثانية

15/2/63إم هاشم دمحم دمحم ؤسماعيل163
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمرحلة إلثالثة

30/5/67فاديه دمحم سليمان عالم164
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمرحلة إلثالثة

28/5/66مصطفن محمود دمحم إلعاذي165
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ول إلبكالوريوس كنير
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نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية ي كلية إلطب إلبشر
بيان باسماء موظفن

19/3/69فاطمه دمحم حسان عبدهللا166
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ول إلبكالوريوس كنير

04/12/1965ناديه دمحم غريب مصطفن167
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
معمل إلمهارإت

13/1/71إلسيد دمحم إحمد دمحم إحمد168
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
عامل إمن

20/11/65ناديه دمحم إحمد علي169
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
قسم إلجلدية

ن عبدإلخالق هاشم170 31/8/62نجاح حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

قسم إلمخ 

وإإلعصاب

08/07/1965إمال عاطف عمر إلغباري171
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
قسم إلباطنة

09/05/1967عماد بكري عباس بكري دياب172
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

إلجناح إلتعليمي 
بالمستشفن

31/12/63رإبعه دمحم عبدإلغفور يونس173
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مركز إبوخليفه

16/10/70ماجده إلسيد ؤبرإهيم صالح174
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مركز إلمحسمه

05/08/1965سمي  إحمد بدوي صقر175
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
مركز إلمحسمه

08/01/1965إلسيد دمحم ؤسماعيل محمود176
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
 أكتوبر24مركز 

18/7/61غريب إلسيد رزق إلجميل177
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
 أكتوبر24مركز 

 علي 178
ن مصطفن 14/12/67زينب إمي 

-  كاتب شئون إدإرية 

إول

- مركز طب إلعائلة 

إلجناين

ن دمحم سالم179 ف إمي  12/05/1965إشر
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

- مركز طب إلعائلة 

إلجناين

06/05/1963منال إحمد عبدإلرحمن دمحم عياط180
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
- مركز إإلمرإض إلمعديه 

إلسويس
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01/11/1963حميده ؤبرإهيم دمحمين إحمد181
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

01/10/1966مصطفن عبدإلعزيز حسن عبده عليان182
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
منتدب

26/2/70نهله ؤبرإهيم دمحم إحمد183
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
منتدب

04/06/1965حسام إلدين إحمد دمحم مرخي184
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ي بقرإر

مرذن

هبه إحمد دمحم عبدهللا185
-  كاتب شئون إدإرية 

يثان إلفارماكولوج 

20/8/72هديه دمحم إلسيد دمحم186
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان

ول إلمرحلة  كنير

إلثالثة

20/6/76منال سمي  إحمد قمر187
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن إلكلية مكتب إمي 

25/4/71فرإج موخ فرإج عبدهللا188
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ية إلموإرد إلبشر

08/07/1983صباح دمحم ؤبرإهيم إحمد عسكر189
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن إستحقاقات عاملي 

23/11/77سهام دمحم إلسيد دمحم190
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن إستحقاقات عاملي 

06/01/1987حسام دمحم عبدإلفتاح محمود191
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمتابعة

ين فاروق حسن دمحم192 22/11/81شر
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلشئون إلمالية

10/10/1983رهام سالمه حسن سالمه193
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن شئون إلخريجي 

09/05/1979سامح حسن ؤبرإهيم حسن194
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلدرإسات إلعليا

 علي195
ن 01/12/1979علي عبدإلبديع حسي 

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلشئون إإلدإرية
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29/3/82رشا محمود إحمد دمحم196
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
رعاية إلشباب

ن دمحم بكر197 04/02/1983غاده عثمان إمي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمكتبة

23/8/89وإلء سيد عبدإلحميد محمود دمحم198
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمرحلة إلثانية

09/05/1983حسن إحمد حسن إحمد ؤبرإهيم199
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمرحلة إلثالثة

ي200 29/12/68منال عبدإلسالم ذكي دمحم إلخريي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
معمل إلمهارإت

10/01/1980إيمان دمحم محمود علي زإيد201
-  كاتب شئون إدإرية 

معمل إلحاسب إآلليثالث

10/01/1980محمود دمحم محمود دمحم حسن202
-  كاتب شئون إدإرية 

يثالث
ن
إلعمل إلميدإئ

01/08/1982عمرو ؤبرإهيم عبدإلمطلع إحمد إلنجار203
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إإلوسىك

ي204 01/01/1989دمحم حسن إلبنا ناج 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
عامل إمن

12/08/1964فريده عبدهللا سعد دمحم205
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إلطوإرئ

01/03/1974فيفيان محمود صالح بيومي206
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
- مركز إإلمرإض إلمعديه 

إلسويس

04/05/1977كريمه عبدإلرحمن مرزوق صالح207
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
- مركز إإلمرإض إلمعديه 

إلسويس

01/01/1977منال إلسيد مصطفن دمحم208
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ؤجازة بدون مرتب

10/06/1986محمود منجد محمود عطيه209
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
إإلرشيف

29/10/77دمحم عبدإلرحمن ؤبرإهيم دمحم210
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
إلمرحلة إألول
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17/2/74إمل عبدإلعليم رشوإن دمحم211
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
- مركز إإلمرإض إلمعديه 

إلسويس

ي إلزرإعة وإلتغذية25/7/65إحمد حسن سالمه بركات212
ي زرإعي فين

يةإول- فين إلموإرد إلبشر

ي زرإعي 24/8/73إمي  سعد دمحم حمد213
شئون هيئة إلتدريسإول- فين

ي زرإعي 16/9/73طارق عبدإلعال حافظ عبدإلعال214
إلشئون إلماليةإول- فين

ي زرإعي 27/2/62خالد محمود دمحم إلعاذي215
ي    حإول- فين إلتشر

ي زرإعي 13/11/68مين إحمد ؤبرإهيم إحمد216
مركز إبوخليفهإول- فين

ي زرإعي 28/12/68نادره دمحم دمحم عيد217
شئون طلبةثالث- فين

ي زرإعي 06/10/1980عماد دمحم عطيه عثمان218
إلشئون إلماليةثالث- فين

ن إلسيد دمحم قنديل219 ي زرإعي 04/01/1973نيفي 
إلشئون إلماليةثالث- فين

ي نصار220 ن بحي  ي زرإعي 12/01/1987إلسيد حسي 
إلشئون إلماليةثالث- فين

ي زرإعي 01/03/1981دمحم توفيق عبدإلرحمن فرإج221
ي    حثالث- فين إلتشر

ي زرإعي 16/2/78جمالت حسن إحمد موخ222
يثالث- فين إلميكروبيولوج 

ي زرإعي 23/11/71إم هاشم إحمد إبوزيد دمحم223
يثالث- فين إلميكروبيولوج 

ي زرإعي 29/3/73إنتصار حسن دمحم حسن224
إإلنسجهثالث- فين

ي زرإعي 01/01/1982إلسيد فتحي هاشم ؤسماعيل225
يثالث- فين

ن
إلعمل إلميدإئ

15صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات
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بيان باسماء موظفن

ن226 ي زرإعي 05/10/1987حنان إحمد علي حسي 
مركز إلمحسمهثالث- فين

ي زرإعي 15/3/81محمود إحمد عطاهللا إحمد227
إإلرشيفرإبع- فين

ي معمل25/6/63منال إحمد دمحم ؤسماعيل228
ي معمل فين

إلصيانةكبي - فين

ي معمل 17/1/63طارق عبدإلحميد متولي دمحم229
عيكبي - فين

إلطب إلشر

ي معمل 27/9/61زينب عبدإلقادر إحمد إلسيد230
إلطفيلياتكبي - فين

ي معمل 21/8/60سناء عباس ؤبرإهيم جريش231
مركز إلمحسمهكبي - فين

ي معمل 07/08/1962ماجد إحمد سعيد علي نجم232
إلصيانةإول- فين

ن دإوود233 ي معمل 07/01/1960مجدي محمود حسي 
إلصيانةإول- فين

ي معمل 30/12/70عالء دمحم خليل دمحم234
إلحملةإول- فين

ي معمل 19/11/60فاطمه إحمد مرخي حسن235
إلدرإسات إلعلياإول- فين

ن عبدإلرحمن236 ي معمل 01/12/1963سعيد عبدهللا إمي 
إلحاسب إآلليإول- فين

ي معمل 13/7/65زينب إحمد دمحم حسن نض237
قسم إألورإمإول- فين

ي معمل 24/11/68ناهد شاكر عبدإلرإزق محمود238
إلكيمياء إلحيويةإول- فين

ي معمل 26/7/65ساميه ؤسماعيل دمحم طاهر239
يإول- فين إلميكروبيولوج 

فت دمحم دمحم إبوإلهول240 ي معمل 05/09/1962مي 
يإول- فين إلفسيولوج 
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بيان باسماء موظفن

ي معمل 14/10/66دمحم عبدإلهادي زيدإن تمام241
يإول- فين إلفسيولوج 

ي معمل 19/7/65فايزه إحمد ؤبرإهيم يوسف242
ي وإلورإثةإول- فين إلهستولوج 

ي معمل 19/6/65فاطمه عبدإلحق إحمد عبدهللا243
معمل إلمهارإتإول- فين

ي معمل 19/5/63مجدي محمود دمحم عامر244
مركز إبوخليفهإول- فين

ي معمل 14/12/66إلسيد محمود عبدهللا حسن245
ي بقرإرإول- فين

مرذن

ي معمل 02/04/1961محمود دمحم أيوب إلجعيص246
يثان-فين إلباثولوج 

ه سالم فهمي علي عثمان247 ي معمل 03/11/1994إمي 
إلكيمياء إلحيويةثالث-فين

ي معمل 08/10/1994آإلء سامي دمحم دمحم248
إإلنسجهثالث-فين

ي معمل 01/10/1983ممدوح دمحم دمحم فرج249
ؤجازة بدون مرتبثالث-فين

ي250
ن
ي معمل 20/10/93إمل إحمد علي دمحم إلوئ

ؤجازة بدون مرتبرإبع- فين

ي إلفنون وإلعمارة06/01/1978إيمان سعيد فرج دمحم سليمان251
يةإول- طباعة فين إلموإرد إلبشر

ي إلورش وإآلإلت17/11/61دمحم ؤبرإهيم حسن إلنجار252
ي بقرإرإول- نجار فين

مرذن

إلصيانةخامس- نجار 15/3/70عبدإلحميد عبدإللطيف عبدإلعال253

إلحملةثان- ميكانيىكي 07/02/1962إلسيد إحمد حسن عبدإلعزيز254

إلحملةثان- ميكانيىكي 09/01/1962ؤبرإهيم مصطفن دمحم إحمد255
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إلخدمات إلمعاونة 23/7/68إم هاشم حسن عوض رماده256
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
مكتب إلعميد

20/5/75سليم  سعيد عبده إلسيد257
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلدرإسات إلعليا

ي دمحم عيد258
26/9/62إيمان لطفن

- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
معمل إلمهارإت

08/01/1965دمحم حسن إلسيد محمود259
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عامل إمن

24/12/69علي عبدإلرإزق محمود سليمان260
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عامل إمن

25/5/75دمحم خميس عطيه دمحم261
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عامل إمن

10/10/1960محاسن دمحم حسن ؤبرإهيم262
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عمال معامل

26/12/63حسن عبدإلمنعم محمود علي263
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
مركز إبوخليفه

ي نافع264 19/11/65رجب رضوإن إلي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
مركز سيناء

ي265
ر
03/04/1968صبحي ؤبرإهيم إحمد دسوق

- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
منتدب 

08/09/1975عماد إلسيد عاشور دمحم عيسوي266
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ن إلكلية مكتب إمي 

ن267 19/11/67نارص ؤبرإهيم دمحم حساني 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلطفيليات

24/7/77دمحم إلسيد دمحم محمود268
- إلخدمات إلمعاونة 

يإلرإبعة إلفسيولوج 

02/04/1972محمود دمحم محمود عبدإلنعيم269
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال مدرجات

25/12/66فوزيه دمحم دمحم حسن270
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال مدرجات
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نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 
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05/07/1977سعديه دمحم عبدإلرحمن دمحم271
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال مدرجات

05/07/1977دمحم فتحي عبدإلهادي يس272
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال مدرجات

01/09/1975دمحم إلسيد دمحم عبدإلرحمن273
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عمال معامل

18/3/81عمرو عبده إلشاذلي سعيد274
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
مكتب إلعميد

18/4/77دمحم عبدإلمعطي إحمد عبدإلمعطي275
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

10/01/1985دمحم إحمد دمحم غريب276
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

07/06/1979حسن ؤبرإهيم صالح عامر277
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلمطبعة

20/10/77محمود سيد دمحم إحمد278
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إإلدإرية

07/07/1984محمود سعيد دمحم دمحم279
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلمكتبة

10/01/1985دمحم إلسيد عبدإلرحمن إلسيد280
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عمال معامل

قاوي دمحم إحمد281 26/1/71نعيمه شر
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة

مركز إإلمرإض 

إلسويس- إلمعديه 

15/11/85جيهان حسن عبدإلمجيد دمحم حامد282
- إلخدمات إلمعاونة 

إلسادسة
قسم إألورإم

01/05/1984دمحم عبدإلوإحد دمحم عبدإلجوإد283
ي إلفنون 

مهين

وإلعمارة
إلصيانةخامس- سباك 

ن إلحركة وإلنقل10/10/1961فرج دمحم ؤبرإهيم شلتوت284 إلحملةإول- مالحظ سائقي 

ي إلمتولي285
إلحملةإول- سائق 28/4/63ربيع عبدإلحميد إلعوذن
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إلحملةإول- سائق 16/3/62ممدوح عبدإلحميد إلسيد علي286

إلحملةثان- سائق 14/12/64دمحم عبدإلرحمن محمود حسن287

مكتب إلعميدرإبع-سائق 28/5/82هشام محسن عبدهللا علي288

منتدب خامس- ميكانيىكي 07/08/1979سعيد دمحم علي ؤبرإهيم289
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

7موجه مالي
 - (2)إلشئون إلمالية  - (1)إلمتابعة 

ي بقرإر  - (1)ؤجازة بدون مرتب 
مرذن

(1)
271.4(1)إلمؤتمرإت  - (1)شئون طلبة 5

ي متابعة
 
6إخصائ

 - (1)إستحقاقات هيئة إلتدريس 

ي  - (2)إلشئون إلمالية 
ن
إلعمل إلميدإئ

(1)
4

مركز إإلمرإض  - (1)إألرشيف 

(1)إلسويس - إلمعديه 
266.7

ي شئون 
 
 إخصائ

إفرإد
9

 (1)طب إلمجتمع  - (1)شئون طلبة 

مركز  - (1)إمانة مجلس إلكلية - 

(1)إبوخليفه 
4

إلشئون إلمالية  - (1)مكتب إلعميد 

544.4(1)منتدب   - (1)قسم إلباطنة  - (2)

2213959

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
29

ن إلكلية  إستحقاقات هيئة  - (1)إمي 

 - (4)إلشئون إلمالية  - (5)إلتدريس 

ؤجازة  - (1)وحدة إلقياس وإلتقويم 

(2)بدون مرتب 

13

 (1)مكتب وكيل إلكلية لشئون إلبيئة 

مكتب وكيل إلكلية لشئون إلطالب - 

 - (2)شئون هيئة إلتدريس  - (1)

إلدرإسات إلعليا  - (1)عالقات ثقافية 

 ITوحدة  - (1)إلعالقات إلعامة  - (2)

عي  - (1)
 - (1)إلطب إلشر

ي  ول إلمرحلة  - (1)إلفارماكولوج  كنير

ي  - (1)إلثالثة   (1)معمل إلتعليم إلطي 

مركز إإلمرإض  - (1)ؤدإرة إلمرإكز - 

(1)منتدب   - (1)إلسويس - إلمعديه 

1644.8

ي إقامة
 
10(1)منتدب 10إخصائ

ي نشاط 
 
إخصائ

ي
رياذن

10100(1)رعاية إلشباب 1

ي إجتماعي
 
167(1)شئون هيئة إلتدريس 2(2)رعاية إلشباب 3إخصائ

53260

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون إفرإد 
 
- إخصائ

- باحث شئون مجالس 

ي متابعة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي تنظيم - تخطيط 
 
إخصائ

ي تطبيق - وإدإرة 
 
إخصائ

نظم ولوإئح

إؤلجمالي

ي وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياذن

 
إخصائ

إجتماعي

إؤلجمالي

1

3

إلخدمات إإلجتماعية

إلتنمية إإلدإرية

21صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

وظائف إلتعليم4

- باحث شئون تعليم 

باحث - مدرس لغة 

باحث أو - درإسات عليا 

ي عالقات علميه 
 
إخصائ

وثقافية

باحث شئون 

تعليم
3(1)إلمكتبة  - (2)شئون طلبة 11

 - (1)إستحقاقات هيئة إلتدريس 

إلنادي  - (2)إلشئون إلمالية 

ول إلبكالوريوس  - (1)إإلجتماعي  كنير

- مركز إإلمرإض إلمعديه  - (1)

(3)إلسويس 

827

10(1)مكتب إلعميد 10طبيب بيطريطبيب بيطريإلطب إلبيطري5

ي معملإلعلوم6
 
ي معملإخصائ

 
10إخصائ

ي  ي  - (1)إلباثولوج  إلميكروبيولوج 

- مركز إإلمرإض إلمعديه  - (1)

(3)ؤجازة بدون مرتب  - (3)إلسويس 
8

ية  مركز تطوير  - (1)إلموإرد إلبشر

(1)إلتعليم 
280

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات7
 
إخصائ

ي وثائق 
 
إخصائ

ومكتبات
20100(1)إلمكتبة  - (1)إلدرإسات إلعليا 2

ي8 يطبيب بشر يطبيب بشر 100100ؤجازة بدون مرتب10طبيب بشر

10100(1)قسم إألورإم 1صيدليصيدليصيدلي9

ي تغذيةمهندس زرإعي إلزرإعة10
 
5إخصائ

إلسويس - مركز إإلمرإض إلمعديه 

(1)
1

ة  إلشئون إلمالية  - (1)إألجور إلمتغي 

إلعالقات  - (1)إلدرإسات إلعليا  - (1)

(1)إلعامة 
420

إإلعالم11
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
166.7(1)إلحاسب إآللي 2(1)إلمؤتمرإت  - (1)مكتب إلعميد 3

ي حاسب آليإؤلحصاء12
 
ي حاسب آليإخصائ

 
IT (1)20100وحدة  - (1)إلحاسب إآللي 2إخصائ

22صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي معمل13
ي معملفين

ي معملفين
23فين

عي  - (1)قسم إألورإم 
 - (1)إلطب إلشر

 - (1)إلطفيليات  - (2)إلكيمياء إلحيوية 

ي  ي  - (1)إلميكروبيولوج   - (2)إلفسيولوج 

ي وإلورإثة  - (1)إإلنسجه   -(1)إلهستولوج 

 (1)مركز إبوخليفه  - (1) معمل إلمهارإت 

ؤجازة بدون مرتب  - (1)مركز إلمحسمه - 

ي  - (2) ي بقرإر  - (1)إلباثولوج 
(1)مرذن

17
 - (1)إلحملة  - (3)إلصيانة 

إلحاسب إآللي  - (1)إلدرإسات إلعليا 

(1)
674

ي ورشة
10100(1)إلصيانة 1فين

ي صيانة
150(1)عامل إمن  1(1) ؤجازة بدون مرتب 2فين

ي صيانة أجهزة
2(2)إلصيانة 6فين

مكتب وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

ن إلكلية  - (1) إألجور  - (1)مكتب إمي 

ة  ول إلمرحلة إألول  - (1)إلمتغي  كنير

(1)

433

ي شئون 
 فين

هندسية
19

مركز  - (4) إلوسائل إلتعليمية 

 - (3)إلسويس - إإلمرإض إلمعديه 

ي بقرإر 
(1)مرذن

8

مكتب وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

ة  - (1) إلمتابعة  - (1)إألجور إلمتغي 

وحدة  - (2)إلشئون إؤلدإرية  - (1)

ي  - (1)جودة إلكلية   - (1)إلفسيولوج 

معمل إلتعليم  - (1)معمل إلمهارإت 

ي  منتدب   - (1)إنف و إذن  - (1)إلطي 

(1)

1142

28121642.9

14

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فين

فين

ي ورشة - هندسية 
- فين

ي صيانة إجهزه
فين

إؤلجمالي

23صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

15
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 

 كاتب شئون 

إدإرية
82

 - (1)مكتب وكيل إلكلية لشئون إلطالب 

ن إلكلية  ية  - (1)مكتب إمي  إلموإرد إلبشر

ن  - (3) شئون  - (3)إستحقاقات عاملي 

إستحقاقات هيئة  - (2)هيئة إلتدريس 

إألرشيف  - (2)إلمتابعة  - (6)إلتدريس 

إلشئون إلمالية  - (1)شئون طلبة  - (1)

ن  - (5) إلمطبعة  - (2)شئون إلخريجي 

إلشئون  - (2)إلدرإسات إلعليا  - (1)

طب  - (1)رعاية إلشباب  - (1)إإلدإرية 

إلمرحلة  - (1)إلمكتبة  - (1)إلمجتمع 

 - (3)إلمرحلة إلثانية  - (2)إألول 

ول إلمرحلة  - (3)إلمرحلة إلثالثة  كنير

ول إلمرحلة إلثالثة  - (1)إلثانية   - (1)كنير

ول إلبكالوريوس  معمل  - (2)كنير

ي  - (1)إلحاسب إآللي 
ن
 - (1)إلعمل إلميدإئ

 - (2)عامل إمن   - (1)قسم إإلوسىك 

قسم  - (1)قسم إلنفسية وإلعصبية  

 -(1)قسم إلمخ وإإلعصاب  - (1)إلجلدية 

 - (1)قسم إلطوإرئ  - (1) قسم إلباطنة 

إلجناح  - (1)إلنساء - (1)قسم إلعظام  

ؤدإرة إلمرإكز  - (1)إلتعليمي بالمستشفن 

مركز  - (2)مركز إبوخليفه  - (1)

 - (2) أكتوبر 24مركز  - (2)إلمحسمه 

مركز  - (2)إلجناين - مركز طب إلعائلة 

ؤجازة - (5)إلسويس - إإلمرإض إلمعديه 

ي بقرإر - (1)بدون مرتب 
(1)مرذن

75
ي    ح   -(1)إلكيمياء إلحيوية  - (1)إلتشر

ي  معمل إلمهارإت  - (1) إلفارماكولوج 

(2)منتدب    - (2)
791

ي إلفنون وإلعمارة16
ي طباعةخطاطفين

ية 10فين 10(1)إلموإرد إلبشر

ي إلفنون وإلعمارة17
مهين

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

10100(1)إلصيانة 1سباك

24صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ي وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلير عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلير عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي إلزرإعة وإلتغذية18
ي إلزرإعة وإلتغذيةفين

ي إلزرإعةفين
16فين

ي    ح  ي  - (2)إلتشر  - (2)إلميكروبيولوج 

 - (1)مركز إبوخليفه  - (1)إإلنسجه 

(1)مركز إلمحسمه 
7

ية  شئون هيئة  - (1)إلموإرد إلبشر

شئون  - (1)إألرشيف  - (1)إلتدريس 

 - (4)إلشئون إلمالية   - (1)طلبة 

ي 
ن
(1)إلعمل إلميدإئ

944

ي بقرإر 2نجار
20100(1)إلصيانة  - (1)مرذن

20100(2)إلحملة 2ميكانيىكي

440100

إلحركة وإلنقل20
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
183.3(1)منتدب 5(4)إلحملة  - (1)مكتب إلعميد 6سائق

27عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 21

مكتب وكيل إلكلية  - (1)مكتب إلعميد 

مكتب وكيل إلكلية  - (1)لشئون إلبيئة 

ن إلكلية  - (1)لشئون إلطالب  مكتب إمي 

 - (1)عالقات ثقافية  - (1)إلمطبعة  - (1)

إلشئون إؤلدإرية  - (1)إلدرإسات إلعليا 

 - (1)قسم إألورإم  - (1)إلمكتبة  - (1)

ي  - (1)إلطفيليات   - (1)إلفسيولوج 

 (4)عمال مدرجات  - (1)معمل إلمهارإت 

 - (3)عمال معامل  - (3)عامل إمن  - 

 - (1)مركز سيناء  - (1)مركز إبوخليفه 

(1)إلسويس - مركز إإلمرإض إلمعديه 

196.3(1)منتدب 26

2892058471

 

إؤلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

إؤلجمالي

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيىكي- نجار 
19

ي إلورش وإآلإلت
فين

25صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

142242.855إلتنمية إإلدإرية1

292934.544.8إلتمويل وإلمحاسبة2

556060إلخدمات إإلجتماعية3

11112727وظائف إلتعليم4

1100إلصيدلي5

ي6 1110100100إلطب إلبشر

20إلطب إلبيطري7

45020إلزرإعة8

2250100إلوثائق وإلمكتبات9

3366.766.7إإلعالم10

22100100إؤلحصاء11

10108080إلعلوم12

ي معمل13
302376.770فين

332842.439.3إلهندسية إلمساعده14

77828789إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية15

ي إلزرإعة وإلتغذية16
181661.144فين

ي إلفنون وإلعمارة17
10فين

ي إلفنون وإلعمارة18
41100100مهين

ي إلورش وإآلإلت19
34100100فين

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي  ي2019و2018مقارنة بي   بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

26صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي  ي2019و2018مقارنة بي   بكلية إلطب إلبشر

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

5610083.3إلحركة وإلنقل20

292710096.3إلخدمات إلمعاونة 21

27صفحة 


