
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة08/11/1962مصطفن عبدإلمحسن مصطفن1
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 كبي 
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

13/11/1963دمحم عبدإلحليم محمود2
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 كبي 
*

وحدة إلدعم 

إإلكاديمي

10/12/1977وليد دمحم حسن3
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

مكتب إلعميد*

07/12/1980سحر دمحم عبدهللا4
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إلمتابعة
إستحقاقات كادر 

خاص

26/11/1968فرزإت إلسيد بغدإدي5
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

*
إإلستحقاقات كادر 

عام

28/9/1974عبدإلرحمن دمحم علي6
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إنيةإلمزرعة ن إلمي 

22/10/1968ؤسماعيل حسن عطيه7
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

إلمجلة*

01/05/1985دعاء سعيد صديق8
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

ي
ن
 ثائ

*
وحدة إلخدمة 

ونية إإللكير
إنتدإب

05/11/1977علياء علي دمحم9
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة
مكتب إلعميد

09/01/1981دمحم شعبان علي10
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث
وة إلسمكية إلير

إستحقاقات كادر 

خاص

ي إحمد11
14/4/1979مرفت عبدإلغنن

ي شئون مالية 
 
-إخصائ

 ثالث
إلتغذية

إستحقاقات كادر 

خاص

ي12 09/12/1972إحمد علي حسب إلنن 
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث
ه* إألجور إلمتغي 

05/03/1983هبه عبدهللا عبدإلحفيظ13
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث
*

إإلستحقاقات كادر 

عام

يه عبدهللا عمر14 05/01/1976خي 
ي شئون مالية 

 
-إخصائ

 ثالث
إلمكتبات*

ي15
إلتنمية إإلدإرية03/02/1982رضا دمحم لطفن

-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

*
رئيس قسم 

يات إلمشير

ي عبدإلسالم16
ر
30/4/1976دمحم عبدإلباق

-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

يات* إلمشير

ي كلية إلطب إلبيطري وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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02/01/1979دمحم عبدإلرحمن دمحم17
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

توكيد إلجودةإلمزرعة

 علي إحمد18
ي متابعة 01/01/1987منن

 
ي-إخصائ

ن
ن*ثائ شئون إلعاملي 

ي متابعة 11/07/1977هند مصطفن إحمد19
 
ثالث-إخصائ

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا
ن شئون إلخريجي 

وظائف إلتعليم23/4/1961إحسان سيد عبدإلعال20
- باحث شئون تعليم 

كبي 
*

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي21
06/04/1960دمحم عبدإلقادر وصفن

- باحث شئون تعليم 

كبي 
مرض مزمنشئون إلطالب*

18/3/1965عيد عبدإلعزيز مهدي22
- باحث شئون تعليم 

كبي 
إلمكتبات*

إلخدمات إإلجتماعية07/09/1962إمال محمود عبدإلفتاح23
ي خدمة 

 
إخصائ كبي 

إجتماعية
مكتب إلعميد

18/11/1967نضال كمال عبدإلحميد24
ي خدمة 

 
إخصائ كبي 

إجتماعية
*

رئيس قسم رعاية 

إلطالب

28/9/1966عفاف علي دمحم25
ي إجتماعي 

 
- إخصائ

إول
رعاية إلطالب*

ي إجتماعي 01/01/1973تغريد سليم عبدهللا26
 
رعاية إلطالبمعمل إلكمبيوترثان- إخصائ

إلوثائق وإلمكتبات20/1/1961إمال بقطر عطاهللا27
ي وثائق 

 
كبي  إخصائ

ومكتبات
ن* شئون إلعاملي 

ي عبدإلرحمن ؤسماعيل28
ر
06/07/1960نجوى شوق

ي وثائق 
 
كبي  إخصائ

ومكتبات
*

رئيس قسم 

إلمكتبات

18/11/1968محسن ؤبرإهيم بالخي29
ي وثائق 

 
 إخصائ

إول- ومكتبات 
إلمكتبات*

إؤلحصاء20/4/1982ري  هام فتح هللا صالح إلدين30
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثالث
*

وحدة إلخدمة 

ونية إإللكير

نطبيب بيطري04/01/1969وفاء زكي أبو إلعال31 كبي  إطباء بيطريي 
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

ن20/7/1974سماح كمال إحمد سالمه32 توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيكبي  إطباء بيطريي 
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إلمزرعةإول- طبيب بيطري 06/06/1976جورج لمعي سمعان33
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

ي34
إلمزرعةإول- طبيب بيطري 15/7/1975دمحم إلشحات حفنن

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

إلمزرعةإول- طبيب بيطري 07/10/1975رإشه إحمد بخيت35
مكتب متابعة 

ن إلكلية إعمال إمي 

توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيإول- طبيب بيطري 20/1/1981شيماء دمحم إلبحار36

ه إحمد دمحم37 إإلنسجة وإلخلية*إول- طبيب بيطري 01/01/1977إمي 

ؤجازة بدون رإتبإلمزرعةإلمزرعةإول- طبيب بيطري تيسي  دمحم إلسيد دمحم38

ؤجازة بدون رإتبإلمزرعةإلمزرعةإول- طبيب بيطري دمحم إلسيد دمحم متولي39

يثان- طبيب بيطري 01/01/1983نيهال عبدإلرحيم محمود40
إلتشخيص إلجزين 

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

ي عمر مصطفن41
إلمزرعةثالث- طبيب بيطري 14/2/1981إلحسينن

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيثالث- طبيب بيطري 01/01/1985رإشا عبدإلمنعم ؤبرإهيم42

توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيثالث- طبيب بيطري 25/6/1991فاطمه عاطف دمحم إحمد43

ؤجازة بدون رإتبتوكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيثالث- طبيب بيطري 06/01/1981دمحم إحمد دمحم ؤبرإهيم44

توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيثالث- طبيب بيطري 10/01/1988منه هللا دمحم إحمد45

*ثالث- طبيب بيطري 15/3/1975عادل حسان حسن حجاب46
ي  إلباثولوج 

إإلكلينيكية
ؤجازة بدون رإتب

ؤجازة بدون رإتبإلمزرعةإلمزرعةثالث- طبيب بيطري بكر فتحي دمحم جمده47

ي معمل إلعلوم23/8/1974سمر ؤسماعيل مصطفن48
 
توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيإول- إخصائ
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ه طلعت إبوحشيش49 ي معمل 12/05/1982إمي 
 
توكيد إلجودةإول- إخصائ

ي معمل 03/07/1988سمر دمحم سعيد دمحم50
 
توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزيثالث- إخصائ

ي معمل 05/01/1987رضوى دمحم عبدإلوهاب دمحم51
 
*ثالث- إخصائ

وحدة إلخدمة 

ونية إإللكير

ي تغذية إلزرإعة04/01/1963همت عبدإلرحمن توفيق52
 
طب إلحيوإن*كبي - إخصائ

إلمزرعةكبي - مهندس زرإعي 31/10/1962مسلم ؤبرإهيم مسلم53
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

توكيد إلجودة*كبي - مهندس زرإعي 29/1/1967غريب شحات عبدإلرحمن54

ولوجياكبي - مهندس زرإعي 08/07/1965منال مسعود سالم مسعود55 إلفي 

رعاية إلطالب*إول- مهندس زرإعي 28/3/1979فاطمه سيد محمود شعرإوي56

إلمسطحات*إول- مهندس زرإعي 30/6/1973خالد عبدإلكريم علي57

إلمسطحاتإلمزرعةإول- مهندس زرإعي 11/10/1961صالح عبدإلوهاب دمحم58

ف ؤبرإهيم ؤبرإهيم ؤبرإهيم59 إلفسيولوجيا*إول- مهندس زرإعي 15/1/1963شر

ين مصطفن إلسيد60 إلمخازنإلمزرعةثان- مهندس زرإعي 04/10/1978شر

ةثان- مهندس زرإعي 19/2/1984إحمد عبدإلخالق دمحم61 إألجور إلمتغي 
وحدة إلخدمة 

ونية إإللكير

ن دمحم بهيج62 ؤجازة بدون رإتبإلمسطحاتإلمزرعةثان- مهندس زرإعي 10/01/1979معير

*ثالث- مهندس زرإعي 09/09/1989نهاد محمود سيد محمود63
إمرإض ورعاية 

إإلسماك

إإلعالم04/07/1986دمحم عبدإلحق نرص عبدهللا64
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
ن إلكلية* مكتب إمي 
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01/01/1982نىه سعيد سعيد سليم65
ي عالقات عامة 

 
إخصائ

ثالث- 
*

شئون هيئة 

إلتدريس
ؤجازة بدون رإتب

ي صيانة إلهندسية إلمساعده03/04/1962حسام حافظ دمحم66
*إول- فنن

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي صيانة 11/10/1968نجوى دمحم إلسيد67
معمل إلكمبيوترإول- فنن

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي صيانة 20/6/1969إمل مصطفن محمود68
*إول- فنن

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

ي صيانة 02/06/1968أسماء إلسيد سليم69
*إول- فنن

مركز خدمة 

إلمجتمع

ي صيانة 02/02/1965دمحم إلسيد شعبان70
إلتوقيعاتإول- فنن

مكتب متابعة 

ن إلكلية إعمال إمي 

ف كمال ؤبرإهيم71 ي صيانة 14/2/1965إشر
*إول- فنن

مكتب متابعة 

ن إلكلية إعمال إمي 

ن72 ي صيانة 25/9/1960عبدإلحكيم عامر إمي 
*إول- فنن

رئيس قسم شئون 

إلطالب

ي صيانة 18/11/1965مصطفن دمحم رشاد73
*إول- فنن

إإلستحقاقات كادر 

عام

ي صيانة 10/02/1963منن دمحم دمحم إبوعلي74
إلمخازن*إول- فنن

ي صيانة 25/7/1968أسماء عبدإلعزيز ؤبرإهيم75
ولوجيا*إول- فنن إلبكير

ي صيانة 23/8/1974دمحم إحمد دمحم جوده76
إلصيانةثالث- فنن

رئيس قسم إلشئون 

إإلدإرية

ي77 ي صيانة 17/10/1984إيمان علي حجاج 
ه*ثالث- فنن إألجور إلمتغي 

ي78 ي صيانة 09/09/1977دعاء دمحم علي عبدإلنن 
ه*ثالث- فنن إألجور إلمتغي 

ي صيانة 17/6/1984عمرو علي عبدإلرحمن79
يات*ثالث- فنن إلمشير

ي صيانة 12/04/1973عبي  عبدإلصمد إلسيد80
إلحملة إلميكانيكية*ثالث- فنن
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24/7/1973دمحم محمود دمحم مرخي81
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
ة إلطفيلياتإألجور إلمتغي 

إلمكتبية03/01/1973دإليا شعبان يوسف82
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمتابعة

شئون هيئة 

إلتدريس

19/1/1963سلوى توفيق عطيه هللا83
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

10/07/1976رإنيا عبدإلرحيم حسن84
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون إلطالب*

24/12/1962شاديه دمحم دمحم حمدإن85
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم شئون 
ن إلخريجي 

31/12/1963منن دمحم فتحي بندإري86
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلخريجي 

ن حامد87 22/10/1968حنان حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ن* شئون إلعاملي 

10/10/1962ماجده عباس دمحم88
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ة نإألجور إلمتغي  شئون إلعاملي 

ي عباس يوسف89
ن
09/12/1966إمائ

-  كاتب شئون إدإرية 

إول
*

رئيس قسم 

إإلستحقاقات كادر عام

15/1/1972إلهام عبدإلفتاح علي90
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إنية* ن رئيس قسم إلمي 

02/10/1969منال فهمي صابر91
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلخزينة*

07/04/1963حنان دمحم إلسيد92
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
توكيد إلجودة*

05/07/1964إلست ذكيه علي عباس93
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
ة توكيد إلجودةإألجور إلمتغي 

ي94 يس عبدإلنن  24/11/1962سعديه دمحم عير
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمخازن*

11/10/1973بهاء إلدين دمحم إلسيد95
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
رئيس قسم إلمخازن*

27/12/1968نجالء ماجد إحمد96
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمخازن*

6صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

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

20/1/1963نعمات إحمد إلصغي 97
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلمخازن*

28/6/1963إيمان برهام إلدين إحمد98
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
إلقيد وإلحفظ*

24/4/1984نىه معروف ؤسماعيل99
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
*

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

14/1/1979وإلء درويش عبدإلحميد100
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
ؤجازة بدون رإتبشئون إلطالب*

17/5/1972إحمد صديق عبدإلسالم101
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
مكتب إلعميد*

08/01/1982شيماء رمضان عبدإلمنعم102
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

27/7/1966آمنه عبدإلعظيم موخ103
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

05/11/1984إيمان عامر دمحم إحمد104
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إمانة إلمجالس*

21/3/1980ثروت كمال عبدإلحافظ105
-  كاتب شئون إدإرية 

يثالث إلفارماكولوج 
مكتب متابعة 

ن إلكلية إعمال إمي 

15/9/1967إمونه إحمد عبدإلوهاب106
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون إلطالب*

ي مكي107
07/01/1982دينا إلزينن

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
نإلمزرعة شئون إلعاملي 

15/2/1984حسن عبدإلرحيم حسن108
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلشئون إإلدإريةإلمكتبات

ه متبولي إحمد109 12/07/1972إمي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ه* إألجور إلمتغي 

ي110
ن
18/1/1973سماح علي إلشوإدق

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمزرعة

إإلستحقاقات كادر 

عام

ي عبدإلجليل111 08/10/1960سهي  عبدإلنن 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إنيةإلمزرعة ن إلمي 

29/12/1968إنتصار حسن زرزور112
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازن*
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بيان باسماء موظفن

ن113 15/11/1969حسن دمحم حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلمخازنإلمزرعة

03/04/4961علي شحاته علي114
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إإلنسجة وإلخلية*

10/05/1971دمحم نجم دمحم حسن115
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
ؤجازة بدون مرتبرعاية إلطالب*

09/06/1987عطيات إحمد إلعزإزي116
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
إلصحةإلتوقيعات

ن117 15/1/1965إمال فؤإد حافظ سيفي 
-  كاتب شئون إدإرية 

رإبع
*

عي 
إلطب إلشر

وإلسموم

ي إلزرإعة وإلتغذية29/4/1968إلسيد إلسيد شعبان متولي118
ي زرإعي فنن

إلمتابعةإول- فنن
رئيس قسم استحقاقات 

كادر خاص

ي زرإعي 06/01/1977سماح إلسيد عبدإلكريم119
شئون هيئة إلتدريس*إول- فنن

ي زرإعي 25/6/1962كمال عبدإلمجيد عبدإلمطلب120
رعاية إلطالب*إول- فنن

ي زرإعي 31/10/1960علي دمحم عبدإلحميد121
إلمستشفن إلتعليميإلمخازنإول- فنن

ي زرإعي 04/07/1964إحمد كمال علي122
شئون إلطالب*إول- فنن

ي زرإعي 14/11/1969سحر عبدإلجليل فاضل123
*إول- فنن

رئيس قسم شئون 
ن إلعاملي 

ي زرإعي 06/01/1971إحمد إلسيد إحمد عطيه124
*إول- فنن

رئيس قسم إألجور 

ه إلمتغي 

ن125 ي زرإعي 30/10/1966مجدي زإهر حساني 
إلمخازنإول- فنن

إإلستحقاقات كادر 

عام

ي زرإعي 18/11/1975نجاح ؤسماعيل صالح126
إنية*إول- فنن ن إلمي 

ي زرإعي 24/12/1962مجدي معتوق دمحم127
إنيةإلقيد وإلحفظإول- فنن ن إلمي 

ي زرإعي 12/10/1964ؤبرإهيم علي حسن128
إلمخازن*إول- فنن
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ي زرإعي 12/07/1967غريب عبدإلمجيد عبدإلمطلب129
إلمخازنإلمزرعةإول- فنن

ي زرإعي 21/5/1962عبدإلباسط إحمد إحمد130
إلمسطحات*إول- فنن

ي زرإعي 12/04/1973دعاء إلهادي عبدإلعال131
إلمسطحات*إول- فنن

ي زرإعي 06/04/1962مصيلحي عبدإلرحمن مصيلحي132
مرض مزمنإلمسطحات*إول- فنن

ي زرإعي 07/03/1965حسن دمحم محمود133
إلحملة إلميكانيكية*إول- فنن

ن عبدإلموجود محمود134 ي زرإعي 28/3/1965حسي 
*إول- فنن

إلمرإقبة إلصحية 

عل إإلغذية

ي زرإعي 20/9/1963ثريا عباس إحمد135
*إول- فنن

إلمرإقبة إلصحية 

عل إإلغذية

ي زرإعي 10/08/1967إيمن سليمان عبدإلعال136
إلتوليد*إول- فنن

ي إحمد عبدإلحميد137
ر
ي زرإعي 15/12/1962دسوق

ي    ح*إول- فنن إلتشر

ي زرإعي 22/2/1967منن دمحم سمي  طه138
ي    ح*إول- فنن إلتشر

ي زرإعي 02/09/1960جمال عبدإلحميد صابر رضوإن139
إلمعمل إلمركزي*إول- فنن

ي عبدإلباسط سيد140 ي زرإعي 12/06/1968ناج 
ي- فنن

ن
مكتب إلعميد*ثائ

ي زرإعي 20/12/1966ناديه صابر دمحم صابر141
ي- فنن

ن
إلتصوير *ثائ

ي زرإعي 14/9/1970نعيمه حسن عساف142
ي- فنن

ن
إلمخازنإلمزرعةثائ

ي زرإعي 02/01/1969إلسيد عبدإلعزيز سليمان143
ي- فنن

ن
ي    ح*ثائ إلتشر

ي زرإعي 08/01/1976ؤبرإهيم زيدإن مصطفن144
مكتب إلعميد*ثالث- فنن

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
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ي أبو إلحمد145 ي زرإعي 24/12/1981أبو إلحمد صي 
*ثالث- فنن

مكتب متابعة 

ن إلكلية إعمال إمي 

ي زرإعي 12/09/1990إلسيد متولي إلسيد146
ثالث- فنن

إمرإض ورعاية 

إإلسماك
يات إلمشير

ي دمحم عبدهللا147 ي زرإعي 31/10/1967حرئ 
إلخزينة*ثالث- فنن

ي زرإعي 04/09/1972مصطفن سعدإلدين148
إلخزينةإلمزرعةثالث- فنن

ي زرإعي 30/4/1977دمحم إلسيد دمحم149
يثالث- فنن إلخزينةإلباثولوج 

ي زرإعي 08/04/1979دمحم محمود إلسيد علي سالم150
توكيد إلجودةإلمزرعةثالث- فنن

ن مصطفن151 ي زرإعي 03/01/1983كمال إلدين حسي 
إلمخازن*ثالث- فنن

ي زرإعي 08/07/1982دمحم دمحم عبدإلمجيد152
يهثالث- فنن إلمخازنإلحياه إلي 

ي زرإعي 06/11/1976دمحم عاطف عمر إلغباري153
إلمسطحاتإلمزرعةثالث- فنن

ف دياب إلسيد دمحم154 ي زرإعي 20/2/1968إشر
يه*ثالث- فنن إلحياه إلي 

ي زرإعي 05/06/1971فاطمه شعبان إنس155
يه*ثالث- فنن إلحياه إلي 

ي زرإعي 20/10/1980إحمد صالح إلدين دمحم156
طب إلحيوإن*ثالث- فنن

ي زرإعي 01/01/1988ؤبرإهيم موخ محمود دمحم157
طب إلحيوإن*ثالث- فنن

ي زرإعي 17/1/1967صباح ؤبرإهيم علي158
ولوجيا*ثالث- فنن إلفي 

ي زرإعي 04/11/1970خالد علي إلسيد ؤبرإهيم159
*ثالث- فنن

إلمرإقبة إلصحية 

عل إإلغذية

ي زرإعي 20/10/1967رجب إحمد دمحم باشا160
إلصيانةإلمزرعةثالث- فنن
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ي كلية إلطب إلبيطري وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

ي زرإعي 15/5/1979دمحم إحمد سليمان161
*ثالث- فنن

طب إلطيور 

وإإلرإنب

ي زرإعي 01/10/1980إمال سعيد دمحم162
*رإبع- فنن

ي  إلباثولوج 

إإلكلينيكية

ي زرإعي 11/07/1962دمحم إحمد محمود سليمان163
إلكيمياء*رإبع- فنن

ي تغذية 07/07/1971دمحم دمحم عبدإلهادي164
إلقيد وإلحفظ*ثالث- فنن

ي معمل28/9/1972إمل عبدإلمنعم ؤبرإهيم165
ي معمل فنن

إلمخازن*إول- فنن

ي معمل 05/06/1967سيد دمحم عامر166
إلقيد وإلحفظإلمزرعةإول- فنن

ن167 ي معمل 01/12/1966رضا عطيه إبوإلعيني 
*إول- فنن

إمرإض ورعاية 

إإلسماك

ي معمل 21/12/1965إم هاشم إحمد علي168
إلصحة*إول- فنن

ي معمل 06/10/1968دمحم صالح إلسعيد169
إلجرإحة*إول- فنن

ي معمل 06/01/1973جيهان إحمد ؤبرإهيم170
إإلدوية*إول- فنن

ي معمل 22/3/1969إلسيد دمحم عبدإلسالم171
إلتغذيةإلمزرعةإول- فنن

ي دمحم وهدإن172
ي معمل 20/7/1979إحمد حسنن

*ثالث-فنن
مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

ي معمل 31/12/1979إلسيد عبدإلعال دمحم ؤبرإهيم173
إإلنسجة وإلخلية*ثالث-فنن

ي معمل 20/2/1978وفاء طلعت إلسيد174
إلمخازنإلمتابعةرإبع- فنن

ي معمل 04/09/1970فايزه محمود عبدإلمعطي175
مرض مزمنطب إلطيور وإإلرإنب*رإبع- فنن

ي إلفنون وإلعمارة03/01/1974رشا إحمد علي176
ن إلكلية*إول- خطاط فنن مكتب إمي 
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إلعالقات إلعامة*إول- خطاط 27/9/1960يحن  محمود يحن 177

إلمكتبات*ثالث- خطاط 01/01/1981شيماء عرفات مختار178

ي إلورش وإآلإلت03/08/1966مجدي عبدإلوهاب إحمد179
ي فنن

 
إلصيانة*ثان- كهربائ

ي 22/4/1973صالح رمضان دمحم غانم180
 
إلصيانة*ثان- كهربائ

ي 04/11/1981عماد عبدإلرحيم عالم181
 
إلحملة إلميكانيكية*رإبع- كهربائ

ي 23/9/1971دمحم عبدإلحميد محمود182
 
إلصيانةإلتغذيةخامس- كهربائ

إلصيانة*ثان- نجار 19/1/1965رمضان دمحم ؤبرإهيم183

إلخدمات إلمعاونة 20/3/1964دمحم دمحم غريب184
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
مكتب إلعميد*

29/3/1962عنايات عبدإلحميد مصطفن185
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

19/9/1969إحمد عطيه إبوزيد186
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلطالب

30/10/1961سيدة علي ؤبرإهيم187
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ن إلكلية* مكتب إمي 

27/2/1966نارص ؤسماعيل علي188
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ن إلكليةإلمزرعة مكتب إمي 

23/11/1964غنيم دمحم عبدإلعزيز189
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
ن إلكليةإلمزرعة مكتب إمي 

08/02/1966دمحم حسن علي حسن 190
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلشئون إإلدإرية

09/10/1963سونه عبدإلرحيم علي191
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
يه توكيد إلجودةإلحياه إلي 

ن192 ن ؤبرإهيم حسي  10/09/1961حسي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزي
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بيان باسماء موظفن

ن كامل193 25/11/1963إنتصار حسي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
توكيد إلجودةإلمعمل إلمركزي

25/7/1968دمحم فتحي حسن سعدون194
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحات*

09/06/1960جمال إلسيد ؤبرإهيم خرصن195
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

ي196
ن
ي دمحم إحمد إلعنائ

21/11/1966لطفن
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

11/12/1963دمحم إلسيد ؤبرإهيم خرصن197
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

10/01/1962علي دمحم دمحم عيد198
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

08/04/1963شحته إلسيد عوض199
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

21/8/1965صالح عبدإلرحمن عبدإلسالم200
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

05/10/1969جمال دمحم عبدإلحكيم عبدإلحكيم201
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

15/5/1964علي دمحم عوض عبدإلهادي202
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

ي203
ر
06/12/1961محمود دمحم إلسيد دسوق

- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

06/04/1963دمحم دمحم إحمد شحاته204
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمسطحاتإلمزرعة

11/01/1966دمحم دمحم خليل سالم205
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
طب إلحيوإن*

10/08/1967دمحم دمحم عبدإلحميد206
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلتوليد*

12/12/1962دمحم عبدإلسالم نرصهللا207
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلصيانةإلمزرعة

ن208 15/6/1960فاطمه إحمد علي حسي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
*

ي  إلباثولوج 

إإلكلينيكية
13صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
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ي كلية إلطب إلبيطري وكيفية توزيعهم عل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

27/5/1964علي فوزي علي إحمد209
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
*

طب إلطيور 

وإإلرإنب

01/06/1964إلسيد طلبه لبيب210
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
إلمدرجات*

02/11/1970حنان منصور صالح211
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
*

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

23/3/1973إلسيد دمحم عبدإلكريم212
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

15/6/1984سامح دمحم محمود213
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

09/09/1972حسن كرم ؤسماعيل214
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

06/01/1989إحمد كريم ؤسماعيل215
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

29/1/1981إحمد ؤبرإهيم يحن 216
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلمسطحات*

01/01/1979سعيد إحمد عباس217
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلصحة*

04/09/1980فاطمه محمود دمحم218
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
طب إلحيوإن*

02/05/1975أنور عبدإلسالم نرصهللا219
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
وة إلسمكية* إلير

06/01/1987دمحم فتحي عبدإلوهاب220
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلطفيليات*

05/10/1985دمحم دمحم عبدإلعزيز221
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
ولوجيا* إلبكير

20/8/1977دمحم رمضان شحاته222
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
*

إلمرإقبة إلصحية 

عل إإلغذية

10/10/1990دمحم طلعت مصطفن223
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إلجرإحة*

16/11/1973عبي  موخ سعد224
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
*

كة  إإلمرإض إلمشير

وسلوكيات إلحيوإن
14صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

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

23/10/1982عبدإلسميع دمحم عبدإلعزيز225
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
إإلنسجة وإلخلية*

02/01/1985محمود حلمي توفيق226
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
مكتب إلعميد*

27/12/1975عبدإلقادر ؤبرإهيم عبدإلقادر227
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
*

مكتب وكيل إلكلية 

لشئون إلبيئة

17/6/1974سويلم حسن ؤبرإهيم228
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
ن إلكليةسلوكيات إلحيوإن مكتب إمي 

08/02/1980دمحم سليمان علي منصور229
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

10/06/1982دمحم عبدإلحميد عبدإللطيف230
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

03/11/1985ؤبرإهيم دمحم محمود231
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
إلشئون إإلدإريةإلمزرعة

27/10/1980صالح عبدإلعظيم عليوه232
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
ولوجيا* إلفي 

11/01/1967دمحم إحمد إلسمان محمود233
ي إلفنون 

مهنن

وإلعمارة
إلصيانة*ثالث- سباك 

 علي234
إلصيانة*ثالث- سباك 23/8/1970دمحم إحمد مصطفن

عبدإلعزيز دمحم عبدإلعال235
ي إلزرإعة 

مهنن

وإلتغذية
إلمسطحاتإلمزرعةإول- طباخ 

إلمخازنإلمزرعةإول- سائق إلحركة وإلنقل19/4/1962محمود عبدإلحميد دمحم236

إلحملة إلميكانيكية*إول- سائق 22/9/1960نجاح علي صالح إلبعلي237

إلحملة إلميكانيكية*ثالث- سائق 12/09/1960علي دمحم عطيه238

إلحملة إلميكانيكية*ثالث- سائق 25/6/1961عبدإلحليم عبدهللا239

إلحملة إلميكانيكية*ثالث- سائق 25/3/1965محمود حمزه حماد علي240
15صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

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

إلحملة إلميكانيكية*رإبع- سائق 10/05/1985دمحم ؤسماعيل دمحم بركات241

16صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

3موجه مالي
يات  توكيد  - (2)إلمشير

(1)إلجودة 
3100

ي متابعة
 
2إخصائ

ن   - (1)شئون إلخريجي 

ن  (1)شئون إلعاملي 
2100

55100

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشير
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
14

 (3)إستحقاقات كادر خاص 

ه -   - (1)إألجور إلمتغي 

 -(2)إإلستحقاقات كادر عام 

إنية  ن (1) إلمي 

7

مكتب  - (2)مكتب إلعميد 

وكيل إلكلية لشئون إلبيئة 

 - (1)إلمكتبات  - (1)

وحدة إلخدمة  - (1)إلمجلة 

ونية  وحدة  - (1)إإللكير

(1)إلدعم إإلكاديمي 

750
ونية   (1)وحدة إلخدمة إإللكير

إنتدإب

إلخدمات إإلجتماعية3

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياذن

 
إخصائ

إجتماعي

ي إجتماعي
 
175(1)مكتب إلعميد 3(3)رعاية إلطالب 4إخصائ

وظائف إلتعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

باحث شئون 

تعليم
3

مكتب وكيل إلكلية 

 - (1)للدرإسات إلعليا 

 - (1)شئون إلطالب 

(1)إلمكتبات 

مرض مزمن (1)شئون إلطالب 3100

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبيطري 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 إل 

ن إلنر عدد إلموظفي 

نسبة موإئمة تتناسب مع مجال إلتخصص

إلتخصص 

%لمجال إلعمل 

إلتنمية إإلدإرية

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

مالحظات

1

إؤلجمالي

17صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبيطري 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 إل 

ن إلنر عدد إلموظفي 

نسبة موإئمة تتناسب مع مجال إلتخصص

إلتخصص 

%لمجال إلعمل 
مالحظات

17طبيب بيطريطبيب بيطريإلطب إلبيطري5

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

مكتب متابعة  - (5)إلبيئة 

ن إلكلية   - (1)إعمال إمي 

 - (6)توكيد إلجودة 

ي إإلكلينيكية   - (1)إلباثولوج 

 - (1)إإلنسجة وإلخلية 

(3)إلمزرعة 

17100

ي  + (1)توكيد إلجودة  إلباثولوج 

 (3)إلمزرعة  + (1)إإلكلينيكية 

ؤجازة بدون رإتب

ي معملإلعلوم6
 
ي معملإخصائ

 
3(3)توكيد إلجودة 4إخصائ

ونية  وحدة إلخدمة إإللكير

(1)
175

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات7
 
إخصائ

ي وثائق 
 
إخصائ

ومكتبات
ن 2(2)إلمكتبات 3 166.7(1)شئون إلعاملي 

مهندس زرإعي إلزرإعة8
ي تغذية 

 
إخصائ

ومهندس زرإعي
12

مكتب وكيل إلكلية لشئون 

توكيد إلجودة  - (1)إلبيئة 

 - (3)إلمسطحات  - (1)

 (1)إمرإض ورعاية إألسماك 

طب  - (1)إلفسيولوجيا - 

ولوجيا  - (1)إلحيوإن  إلفي 

(1)

9
إلمخازن  - (1)رعاية إلطالب 

وحدة إلخدمة  - (1)

ونية  (1)إإللكير
375

ؤجازة بدون  (1)إلمسطحات 

رإتب

إإلعالم9
ي عالقات عامة 

 
- إخصائ

ي درإسات سياحية
 
إخصائ

ي عالقات 
 
إخصائ

عامة
ن إلكلية 2 150(1)شئون هيئة إلتدريس 1(1)مكتب إمي 

ؤجازة  (1)شئون هيئة إلتدريس 

بدون رإتب

ي حاسب آليإؤلحصاء10
 
ي حاسب آليإخصائ

 
1إخصائ

ونية  وحدة إلخدمة إإللكير

(1)
1100

ي معمل11
ي معملفنن

ي معملفنن
11فنن

 (1)إمرإض ورعاية إألسماك 

 (1)إلجرإحة  - (1)إلصحة - 

 (1)طب إلطيور وإإلرإنب - 

إإلنسجة  - (1)إإلدوية - 

(1)إلتغذية  - (1)وإلخلية 

7
مكتب وكيل إلكلية لشئون 

 - (2)إلمخازن  - (1)إلطالب 

(1)إلقيد وإلحفظ 
463.6

مرض  (1)طب إلطيور وإإلرإنب 

مزمن

18صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبيطري 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 إل 

ن إلنر عدد إلموظفي 

نسبة موإئمة تتناسب مع مجال إلتخصص

إلتخصص 

%لمجال إلعمل 
مالحظات

ي صيانة
15فنن

 - (1)مركز خدمة إلمجتمع 

ن  مكتب متابعة إعمال إمي 

إلحملة  - (2)إلكلية 

(1)إلميكانيكية 

4

مكتب وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

شئون  - (1)إلشئون إؤلدإرية  - (3)

ه  - (1)إلطالب   - (2)إألجور إلمتغي 

 - (1)إإلستحقاقات كادر عام 

يات   - (1)إلمخازن  - (1)إلمشير

ولوجيا  (1)إلبكير

1126.7

ي شئون 
 فنن

هندسية
10(1)إلطفيليات 10

1641225

13
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 

 كاتب شئون 

إدإرية
36

مكتب  - (1)مكتب إلعميد 

وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

مكتب وكيل إلكلية  - (1)

إمانة  - (2)لشئون إلبيئة 

مكتب متابعة  - (1)إلمجالس 

ن إلكلية  شئون  - (1)إعمال إمي 

رعاية  - (1)هيئة إلتدريس 

شئون إلطالب  - (1)إلطالب 

ن  -  (4)  - (2)شئون إلخريجي 

ن  إلشئون  - (3)شئون إلعاملي 

ه  - (1)إؤلدإرية  إألجور إلمتغي 

إإلستحقاقات كادر عام  - (1)

إنية  - (2) ن إلخزينة  - (2)إلمي 

 - (2)توكيد إلجودة  - (1)

إلقيد وإلحفظ  - (6)إلمخازن 

(1)

33
عي  - (1)إلصحة 

إلطب إلشر

إإلنسجة  - (1)وإلسموم 

(1)وإلخلية 
391.7

شئون  + (1)رعاية إلطالب 

ؤجازة  بدون رإتب (1)إلطالب 

ي إلفنون وإلعمارة14
3خطاطخطاطفنن

ن إلكلية   - (1)مكتب إمي 

(1)إلمكتبات 
166.7(1)إلعالقات إلعامة 2

12

إؤلجمالي

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
- فنن

ي صيانة إجهزه
فنن

19صفحة 
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إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبيطري 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 إل 

ن إلنر عدد إلموظفي 

نسبة موإئمة تتناسب مع مجال إلتخصص

إلتخصص 

%لمجال إلعمل 
مالحظات

ي إلفنون وإلعمارة15
مهنن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

2100(2)إلصيانة 2سباك

ي إلزرإعة
46فنن

ن إلكلية  مكتب متابعة إعمال إمي 

 - (1)إلمستشفن إلتعليمي  - (1)

إلمسطحات  - (1)توكيد إلجودة 

يه  - (4) طب  - (2)إلحياه إلي 

ولوجيا  - (2)إلحيوإن   - (1)إلفي 

 - (3)إلمرإقبة إلصحية عل إألغذية 

ي إإلكلينيكية  - (1)إلتوليد  إلباثولوج 

ي    ح  - (1)  - (1)إلكيمياء  - (3)إلتشر

إلمعمل  - (1)طب إلطيور وإإلرإنب 

(1)إلمركزي 

23

 - (2)مكتب إلعميد 

 - (1)إستحقاقات كادر خاص 

 - (1)شئون هيئة إلتدريس 

شئون  - (1)رعاية إلطالب 

ن  - (1)إلطالب  شئون إلعاملي 

إألجور  - (1)إلتصوير  - (1)

ه  إإلستحقاقات  - (1)إلمتغي 

يات  - (1)كادر عام   - (1)إلمشير

إنية  ن  - (3)إلخزينة  - (2)إلمي 

إلحملة - (5)إلمخازن 

(1)إلصيانة  - (1)إلميكانيكية 

مرض مزمن (1) إلمسطحات 2350

ي إلتغذية
10(1) إلقيد وإلحفظ 10فنن

47232448.9

ي إلزرإعة وإلتغذية17
مهنن

عامل - عامل معمل 
ن بساتي 

1100(1)إلمسطحات 1طباخ

ي
 
4كهربائ

 - (1)إلحملة إلميكانيكية 

(3)إلصيانة 
4100

1100(1)إلصيانة 1نجار

55100

18

إؤلجمالي

16

ي إلزرإعة وإلتغذية
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

فنن

إؤلجمالي

ي إلورش وإآلإلت
فنن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 

20صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية إلطب إلبيطري 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 إل 

ن إلنر عدد إلموظفي 

نسبة موإئمة تتناسب مع مجال إلتخصص

إلتخصص 

%لمجال إلعمل 
مالحظات

إلحركة وإلنقل19
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
6سائق

إلحملة  - (1)إلمخازن 

(5)إلميكانيكية 
6100

49عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 20

مكتب وكيل  - (2)مكتب إلعميد 

مكتب  - (1)إلكلية للدرإسات إلعليا 

 - (2)وكيل إلكلية لشئون إلطالب 

مكتب وكيل إلكلية لشئون إلبيئة 

ن إلكلية  - (1)  -  (4)مكتب إمي 

توكيد إلجودة  - (8)إلشئون إؤلدإرية 

إلصحة  - (12)إلمسطحات  - (3)

وة  - (2)طب إلحيوإن  - (1) إلير

 - (1)إلطفيليات  - (1)إلسمكية 

ولوجيا  ولوجيا  - (1)إلفي   -(1)إلبكير

 -(1) إلمرإقبة إلصحية عل إإلغذية 

 - (1)إلجرإحة  - (1) إلتوليد 

ي  - (1)إلصيانة  إلباثولوج 

كة  - (1)إإلكلينيكية  إإلمرإض إلمشير

طب  - (1)وسلوكيات إلحيوإن 

إإلنسجة  - (1)إلطيور وإإلرإنب 

(1)إلمدرجات  - (1)وإلخلية 

49100

2411835876

 

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

إؤلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

21صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

5540100إلتنمية إإلدإرية1

181416.750إلتمويل وإلمحاسبة2

3466.775إلخدمات إإلجتماعية3

430100وظائف إلتعليم4

1717100100إلطب إلبيطري5

151266.775إلزرإعة6

435066.7إلوثائق وإلمكتبات7

3233.350إإلعالم8

11100100إؤلحصاء9

447575إلعلوم10

ي معمل11
131153.363.6فنن

181611.125إلهندسية إلمساعده12

373691.991.7إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية13

ي إلزرإعة وإلتغذية14
494753.148.9فنن

ي إلفنون وإلعمارة15
366.7فنن

ي زرإعة وتغذية16
31100100مهنن

ي إلفنون وإلعمارة17
6266.7100مهنن

ي إلورش وإآلإلت18
55100100فنن

76100100إلحركة وإلنقل19

5749100100إلخدمات إلمعاونة 20

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية إلطب إلبيطري2019و2018مقارنة بي 

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات

22صفحة 


