
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ن الكلية*مدير عامالتمويل والمحاسبة23/07/1963خالد دمحم حسن سويلم1 امي 

ي غريب البارودي2 21/03/1961عبله السيد العرب 
ي شئون مالية 

 
-اخصاب

 كبي 
الخزينة

مدير ادارة الشئون 

المالية

19/04/1982ايمان علي احمد محمود3
ي شئون مالية 

 
-اخصاب

 ثالث
*

مكتب وكبل الكلية 

لشئون الطالب

04/11/1977والء سيد حسن علي4
ي شئون مالية 

 
-اخصاب

 اول
اعمال مجلس الكلية

مدير مكتب عميد 

الكلية

ي عبدهللا سليمان5
03/03/1981دمحم الحسينن

ي شئون مالية 
 
-اخصاب

 ثالث
شئون الطالب*

10/04/1981دمحم فاروق السيد عبدالعال6
ي شئون مالية 

 
-اخصاب

 ثالث
دراسات عليا*

11/01/1979وسام دمحم محمود دمحم7
ي شئون مالية 

 
-اخصاب

 ثالث
االستحقاقات*

بية والتعليم  منتدبه من الير

قية بالشر

 بيومي يوسف السيد8
ن 01/11/1975نيفي 

ي شئون مالية 
 
-اخصاب

ي
ن
 ثاب

رعاية الطالب*

نالتنمية االدارية15/01/1961زينب سعد عبدالكريم حسن11 دراسات عليا*كبي  اخصائي 

ن19/01/1964امينه دمحم كامل احمد ابراهيم12 السموم*كبي  اخصائي 

ي 26/08/1967سهام السيد مختار حسن10
 
ي-اخصاب

ن
مكتب الجوده*ثاب

ي 22/10/1972هبه هللا دمحم سمي  احمد9
 
ثالث-اخصاب

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا
مكتب عميد الكلية

وظائف التعليم03/12/1987سمر يس سليمان هاشم13
- باحث شئون تعليم 

ثالث

شئون هيئة 

التدريس

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن
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05/12/1964عاطف علي تمام14
- باحث شئون تعليم 

كبي 
رعاية الطالب*

22/02/1980سناء سعيد عبدالعاطي15
ي عالقات 

 
 اخصاب

ي- علميه وثقافية 
ن
ثاب

العالقات الثقافية*
ي شئون 

ي القديم فنن
ن
كانت ف

هندسية ثالث

ي16
ر
05/04/1980شيماء صالح شوف

ي عالقات 
 
 اخصاب

ثالث- علميه وثقافية 
العالقات الثقافية*

27/11/1974احمد دمحم احمد عبده17
الخدمات 

االجتماعية
ي اقامة 

 
المكتبة*اول- اخصاب

ي اجتماعي 28/06/1977احمد زين العابدين ابراهيم18
 
المكتبة*ثان- اخصاب

ي ديكور ثالثالهندسه23/03/1966دمحم ابراهيم مطر19
 
اعارةقسم علم الحيوان*اخصاب

ي معمل العلوم09/09/1964دمحم دمحم عبد الحميد حسن20
 
منتدب لجامعة الزقازيقالمكتبة*كبي - اخصاب

ي معمل 07/06/1961عبدهللا توفيق دمحم السيد سالم21
 
كبي - اخصاب

ي معمل 
 
- اخصاب

قسم كيمياء

مدير ادارة مكتبة 

الكلية

ي22 ي معمل 26/06/1973رشا غريب احمد احمد عراب 
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب

ي معمل 22/11/1965حنان علي دمحم علي23
 
قسم علوم البحار*كبي - اخصاب

ي معمل 14/04/1962حنان ابو ضيف دمحم عليوه24
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب

ي معمل 27/11/1962هاله عطبه مصطفن دمحم25
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب

ي معمل 04/06/1963عايده احمد دمحم عيد26
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب
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ي معمل 24/12/1961امال علي دمحم عطيه27
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب

 علي مكاوي28
ن  حسي 

ي معمل 13/07/1960منن مصطفن
 
قسم كيمياء*كبي - اخصاب

ي معمل 22/09/1963ايناس عبدالحي طه29
 
السموم*اول- اخصاب

ي ايوب شحتو يوسف30 ي معمل 30/08/1969ماج 
 
هاول- اخصاب مدير ادارة المعاملاالجور المتغي 

ي معمل 16/12/1968ايمان دمحم شحاته مصطفن31
 
اعارةقسم كيمياء*اول- اخصاب

ي معمل 03/02/1974حبيب دمحم عبداللطيف دمحم حبيب32
 
منتدبقسم كيمياء*اول- اخصاب

ي معمل 04/01/1967منال عزيز عبيد بشاي33
 
اول- اخصاب

ي معمل 
قسم - فنن

ياء ن الفي 

قسم - سكرتارية 

ياء ن الفي 

ي معمل 24/11/1962يشي السيد دمحم عطيه مطر34
 
قسم جيولوجيا*اول- اخصاب

ي35
ي معمل 12/06/1964عادل عبدالهادي مصطفن

 
ي- اخصاب

ن
ياتثاب مشير

رئيس فسم شئون 
ن الخريجي 

ي معمل 26/03/1967يوسف زكريا دمحم احمد 36
 
ي- اخصاب

ن
السموم*ثاب

ي معمل 02/10/1978هبه ممدوح شفيق37
 
ي- اخصاب

ن
اجازة رعاية طفلقسم النبات*ثاب

ن صالح دمحم ابراهيم38 ي معمل 01/01/1990ياسمي 
 
ي- اخصاب

ن
اجازة لرعاية الوالدهقسم النبات*ثاب

ي معمل 29/10/1992ساره دمحم امام ابراهيم39
 
اجازة رعاية طفلمكتب عميد الكلية*ثالث- اخصاب
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ي معمل 19/09/1988امال احمد ابو الفتوح40
 
ي بقراردراسات عليا*ثالث- اخصاب

مرذن

ي معمل 17/04/1984ابتسام دمحم دمحم احمد41
 
يات*ثالث- اخصاب المشير

اوي42 ي معمل 01/08/1980ايمن علي الشي 
 
يات*ثالث- اخصاب اجازة للعمل بالخارجالمشير

ي معمل 04/05/1982حكمت مرشدي محمود حسن43
 
السموم*ثالث- اخصاب

ن44 ي معمل 09/11/1985ساره دمحم علي احمد ابوالعيني 
 
ثالث- اخصاب

عالج اعضاء هيئة 

التدريس
السموم

ي معمل 15/05/1988رندا عبدالظاهر دمحم زين الدين45
 
السموم*ثالث- اخصاب

ي معمل 14/09/1991تيسي  الشافعي خليل46
 
السموم*ثالث- اخصاب

ي معمل 05/10/1988هشام دمحم سيد قاسم47
 
السموم*ثالث- اخصاب

ي معمل 12/02/1972محمود دمحم عبداللطيف دمحم48
 
السموم*ثالث- اخصاب

ي احمد علي49
ي معمل 29/01/1983احمد سالمه الراذن

 
*ثالث- اخصاب

- مخزن الكيماويات 

قسم كيمياء

ي معمل 17/02/1983رشا فؤاد ابراهيم عبدالعاطي50
 
قسم علوم البحار*ثالث- اخصاب

ي معمل 22/02/1986منن عبدالرحمن عبداللطيف علي51
 
قسم علم الحيوان*ثالث- اخصاب

ي معمل 15/08/1989ام هاشم السيد عبدالعال عبدالجليل52
 
منتدبهقسم علم الحيوان*ثالث- اخصاب
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ن محمود ابراهيم دمحم53 ي معمل 01/01/1990ياسمي 
 
اجازة لرعاية الوالدهقسم علم الحيوان*ثالث- اخصاب

ي معمل 07/02/1989دعاء اسماعيل ابراهيم حسن االمي 54
 
اجازة رعاية طفلقسم النبات*ثالث- اخصاب

قاوي55 ي معمل 13/04/1988دينا حسن الشر
 
اجازة مرافقة زوجقسم النبات*ثالث- اخصاب

ي معمل 08/08/1992نورهان فتحي جوده56
 
قسم كيمياء*ثالث- اخصاب

ي تغذية الزراعة01/06/1972فهد حسن دمحم مهدي57
 
السموم*ثان- اخصاب

قسم كيمياء*اول- مهندس زراعي 17/07/1960عادل دمحم دمحم علي58

منتدبقسم كيمياء*اول- مهندس زراعي 19/01/1973ايمن احمد السيد ابو يوسف59

*مهندس زراعي30/10/1966مصطفن عطيه فراج60
مسئول المزرعة النباتية 

قسم النبات- 

االعالم08/07/1979فاطمه دمحم عبدالنعيم علي61
ي عالقات عامة 

 
اخصاب

ي- 
ن
ثاب

 itوحدة *

ي ورشة الهندسية المساعده01/01/1966دمحم عبدالقادر عبدالرحمن62
اصابة عملالحملة*اول-  فنن

ي ورشة 24/02/1964دمحم علي دمحم دمحم رمضان63
*اول-  فنن

قسم - مسئول تراخيص 

علوم البحار

وك مسعود64 ي ورشة 25/08/1962صالح رجب مي 
*اول-  فنن

ي معمل 
قسم - فنن

ياء ن الفي 

12/03/1968احمد ابراهيم دمحم حسن سلمه65
ي شئون هندسية 

-  فنن

اول
االجازاتمخازن
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27/03/1962ممدوح السيد ابراهيم الجمال66
ي شئون هندسية 

-  فنن

اول
الخزينه*

ي صيانة 01/02/1963عبدالعزيز احمد عبدالرحمن احمد67
قسم كيمياء*اول- فنن

ي ورشة 27/12/1969مجدي دمحم احمد الغزالوي68
*ثان-  فنن

مكتب االزمات 

والكوارث

ي عبدهللا سليمان69
ي ورشة 25/06/1979عبدهللا الحسينن

المخازن*ثان-  فنن

ي70
ي ورشة 13/05/1972عصام دمحم احمد مصطفن

المكتبة*ثان-  فنن

ي ورشة 15/02/1977دمحم حافظ عطيه دمحم71
*ثان-  فنن

ن مخزن  قسم - امي 

النبات

11/09/1978احمد تمام اسماعيل ابراهيم72
ي شئون هندسية 

-  فنن

ثان
ياء* ن منتدب اىل مستشفن ابو حمادقسم الفي 

ي يوسف عبدالخالق73
ن
25/03/1985اماب

ي شئون هندسية 
-  فنن

ثالث
ة* االجور المتغي 

23/08/1986حماده دمحم عبدالسميع فرج74
ي شئون هندسية 

-  فنن

ثالث
ورشة الزجاج*

14/09/1980السيد عبدالسالم السيد75
ي شئون هندسية 

-  فنن

ثالث
دراسات عليا*

ن حسن زين العابدين76 02/05/1977احمد حسي 
ي شئون هندسية 

-  فنن

ثالث
*

ي معمل 
قسم - فنن

كيمياء

17/05/1976عبدالحميد احمد عوض77
ي شئون هندسية 

-  فنن

ثالث
*

ي معمل 
قسم - فنن

علوم البحار

ي ورشة 03/06/1976رضا دمحم علي عبيد78
ن الكلية*رابع-  فنن ي زراعيسكرتارية امي 

ي القديم فنن
ن
كان ف
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01/08/1989احمد دمحم دمحم غنيم79
ي شئون هندسية 

- فنن

رابع
*

قسم - سكرتارية 

كيمياء

11/11/1987احمد عبده عبدالجليل80
ي شئون هندسية 

- فنن

رابع
*

ي معمل 
قسم - فنن

ياء ن الفي 

المخازن*كبي  كتابالمكتبية14/06/1960عبدالصبور محمود دمحم ابراهيم81

*كبي  كتاب09/09/1961كريمه متوىلي دمحم متوىلي82
قسم - سكرتارية 

علم الحيوان

*كبي  كتاب28/10/1960نوال سليم بكري دمحم83
قسم - سكرتارية 

جيولوجيا

جمان84 15/10/1963نشين دمحم ابراهيم احمد الير
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

مكتب وكبل الكلية 

للدراسات العليا

19/12/1963امل محمود زكريا دمحم85
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

مكتب وكبل الكلية 

لشئون الطالب

ي اسماعيل موخي عوض86
20/11/1966مصطفن

-  كاتب شئون ادارية 

اول
معاون الكلية*

19/10/1963دمحم معوض عبدالرحيم عبدالحميد87
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ف مدرجات* مشر

25/10/1964هشام حامد حامد الذيدي88
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

مدير ادارة الشئون 

االدارية
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08/09/1962ناهد سليمان يوسف خليل89
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المخازن*

ف يوسف حسن يوسف90 07/09/1966اشر
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المخازن*

12/06/1965عايده رشدي عبدالمسيح ميخائيل91
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

شئون هيئة 

التدريس

17/03/1967حنان حسن سيد احمد السيد92
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

شئون هيئة 

التدريس

05/01/1961جمال علوي غريب السيد93
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون مالية*

04/07/1965سلوي يوسف فرج سعد94
-  كاتب شئون ادارية 

اول
انية* ن المي 

12/08/1963دمحم فاوي دمحم رمضان95
-  كاتب شئون ادارية 

اول
الخزينه

20/12/1960فادية سيد احمد علي96
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االجازات*

ن دمحم97 16/07/1963هناء يوسف امي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن الكلية االجازاتمكتب امي 
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ي98 24/03/1967امل احمد محمود الشوربح 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
ن*  اجازه مرافقة زوجه شئون العاملي 

02/06/1965سيد ابراهيم عبدالفتاح دمحم99
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

مدير ادارة شئون 

الطلبة

02/05/1968هاله محمود احمد محمود100
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون الطالب*

07/10/1965امال دمحم احمد صالح101
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون الطالب*

07/05/1965رجب سعد الدين محمود حسن102
-  كاتب شئون ادارية 

اول
سانت كاترين*

23/12/1967فرج عودة دمحم103
-  كاتب شئون ادارية 

اول
سانت كاترين*

ي دمحم104
ر
07/05/1969سهي  ابراهيم الدسوف

-  كاتب شئون ادارية 

اول
رعاية الطالب*

ي105 ف دمحم متوىلي بحي  12/07/1963اشر
-  كاتب شئون ادارية 

اول
رعاية الطالب*

18/12/1962حامد ابراهيم عواد ابراهيم106
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المكتبة*
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10/05/1968هدى خليل دمحم البسه107
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

28/12/1965زينب قناوي احمد علي108
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

يد دمحم109 ن 07/01/1969عليه عبدالقادر ابو الي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
االستحقاقات*

02/01/1963رضا وهيب اسكندر ابراهيم110
-  كاتب شئون ادارية 

اول
يات* المشير

ي حسن111
11/10/1965امل حسن مصطفن

-  كاتب شئون ادارية 

اول
العالقات الثقافية*

28/10/1964طلعت دمحم اسماعيل سالم112
-  كاتب شئون ادارية 

اول
*

ن مخزن  قسم - امي 

علوم البحار

20/06/1962امال حسن عبده ابراهيم113
-  كاتب شئون ادارية 

اول
شئون هيئة التدريس

قسم - سكرتارية 

جيولوجيا
ي
ن
ي معمل ف

 كانت مسجله فنن

القديم

09/01/1962عاطف احمد صالح الدين 114
-  كاتب شئون ادارية 

اول
مرض مزمنقسم الرياضة*

ه فرج احمد دمحم115 28/11/1977امي 
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
االرشيف *



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

يف116 19/08/1980سميه سعيد راوي عالم الشر
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
المخازن*

23/09/1964حسن دمحم حجاج117
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
اجازة لرعاية االشةقسم كيمياء*

01/04/1971سميحه فتحي احمد عبدالمجيد118
-  كاتب شئون ادارية 

ثان
*

ي معمل 
قسم - فنن

ياء ن الفي 

11/02/1985محمود عبدالفتاح ابراهيم119
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
الحملة

12/03/1965محمود دمحم حسن احمد هريدي120
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
المخازن*

30/09/1985ايمان دمحم دمحم علي121
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
شئون الطالب*

07/03/1975رضوان دمحم رضوان امام122
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
دراسات عليا*

ي احمد السيد123 23/07/1988محمود عبدالنن 
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
ياء* ن منتدب اىل جامعة الزقازيققسم الفي 

17/03/1987حنان محسن عبدهللا124
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
*

قسم - سكرتارية 

الرياضة



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

11/01/1973اسامه صابر عطوه صالح125
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث

قسم - كاتب 

الرياضة

11/05/1984شعبان فرج ابراهيم مسعود126
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
سانت كاترين*

29/05/1965صالح عبده عبدالحليم دمحم127
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
المخازن*

10/02/1984الهام دمحم ابراهيم128
-  كاتب شئون ادارية 

رابع
منتدبه من جامعة القاهرهاالستحقاقات*

03/07/1973ربيع السيد فهمي سليم129
-  كاتب شئون ادارية 

خامس
*

ي معمل 
قسم - فنن

كيمياء

ي الزراعة والتغذيةجمال عبدالرحمن دمحم130
ي زراعي فنن

المسطحاتاول- فنن

ي زراعي 20/10/1960محمود عاشور محمود علي131
ف قاعة السيمنار*اول- فنن مشر

ي زراعي 10/11/1961عمادالدين سعد احمد دمحم مطرود132
*اول- فنن

ي معمل 
فسم - فنن

علوم البحار

ي زراعي 29/09/1963عالء الدين عباس يوسف133
قسم النبات*اول- فنن

ي زراعي 31/12/1962علي عاشور محمود علي134
مرض مزمنقسم النبات*اول- فنن

ي زراعي 08/08/1964عالءالدين دمحم دمحم اسماعيل135
اعارةقسم النبات*اول- فنن



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي زراعي 16/08/1970زينب رمضان بركات136
المطبعةثالث- فنن

ي زراعي 19/06/1977احمد السيد عبدالرازق137
ي معمل اولالمطبعة*ثالث- فنن

ي القديم فنن
ن
كان ف

ي زراعي 02/06/1970دمحم احمد احمد عبد الموىلي138
االمن*ثالث- فنن

يف139 ن الشر ي زراعي 03/02/1972حمدي محمود حسي 
قسم النبات*ثالث- فنن

ي تغذية 07/07/1978سوزان عثمان عبدالوهاب140
ياء*ثالث- فنن ن اجازة رعاية طفلقسم الفي 

ي زراعي 21/11/1973احمد حسن دمحم علي سليمان141
يد*رابع- فنن مندوب الي 

ي معمل19/12/1969عيد دمحم حسان دمحم142
ي معمل فنن

يات*كبي - فنن المشير

ي معمل 29/09/1962سعدية دمحم جمعة143
قسم كيمياء*كبي - فنن

ي معمل 04/06/1963سعاد اسعد عدىلي جادهللا144
قسم كيمياء*كبي - فنن

ي معمل 12/10/1960هدى السيد عبدالجواد145
قسم كيمياء*كبي - فنن

ي معمل 21/04/1960منال دمحم دمحم رشاد خليل146
قسم النبات*كبي - فنن

ي معمل 18/01/1961صابر عبد الحميد عبدون147
قسم النبات*كبي - فنن



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي معمل 02/06/1961مها احمد دمحم اسماعيل148
قسم النبات*كبي - فنن

ي معمل 11/12/1962هدى دمحم ابراهيم خليل149
ياء*كبي - فنن ن قسم الفي 

ي معمل 15/08/1961سنيه نبيل السعيد الطنايحي150
قسم كيمياء*كبي - فنن

ي معمل 20/01/1969السيد سعد زغلول صادق151
ن*اول- فنن شئون العاملي 

ي معمل 09/07/1960عادل سعيد عرفات علي152
سانت كاترين*اول- فنن

ي معمل 05/11/1966حنان عبدهللا دمحم عبدالرحمن153
دراسات عليا*اول- فنن

ي معمل 02/07/1966منال احمد ابراهيم احمد154
المطبعة*اول- فنن

ي زراعة 
ي القديم فنن

ن
كان ف

وتغذية ثالث

ي معمل 28/06/1965امل دمحم سمي  طه155
المطبعة*اول- فنن

ي معمل 26/07/1960ابراهيم عبدهللا محمود احمد156
المخازن*اول- فنن

ي معمل 18/09/1966ساميه علي احمد ادريس157
المخازن*اول- فنن

ي معمل 11/03/1971حنان السيد اسماعيل دمحم158
المخازن*اول- فنن

ي معمل 01/03/1963عبدالهادي دمحم دمحم رضوان159
قسم كيمياء*اول- فنن

ي دمحم مرخي ابراهيم160
ي معمل 21/05/1964لطفن

قسم كيمياء*اول- فنن

ي معمل 03/06/1964دمحم عبدالرحمن سالم مصطفن161
قسم كيمياء*اول- فنن



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي معمل 15/08/1964دمحم علي عمر حسن162
قسم كيمياء*اول- فنن

ي معمل 15/07/1968سليمان مصطفن سليمان حوسو163
قسم كيمياء*اول- فنن

ي164 ي معمل 29/11/1962السيده رجب دمحم المغرب 
مرض مزمنقسم كيمياء*اول- فنن

ي معمل 13/11/1971احمد عاطف دمحم حسن مباشر165
قسم علم الحيوان*اول- فنن

ي معمل 09/03/1961اميمه اسماعيل دمحم مطر166
قسم علم الحيوان*اول- فنن

ي معمل 01/10/1966هشام عمر احمد عثمان دمحم167
قسم النبات*اول- فنن

ي معمل 12/10/1973فتحية دمحم عبد العاطي سيد168
*ثان- فنن

مكتب وكبل الكلية 

لشئون البيئة

ي معمل 17/11/1968شعبان شحاته السيد احمد169
ياء*ثان- فنن ن قسم الفي 

ي معمل 05/12/1975وليد دمحم دمحم السيد170
رابع- فنن

قسم - سكرتارية 

النبات
مكتب عميد الكلية

الخدمات المعاونة 14/08/1969عزيزه ابراهيم احمد رضوان171
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
االدارة*

22/03/1964حسن دمحم عبدهللا172
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ياءقسم جيولوجيا ن قسم الفي 

07/09/1960سعيد دمحم ابراهيم173
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
ياء ن قسم جيولوجياالفي 

25/10/1962رضا بدوي ابراهيم دمحم174
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
قسم كيمياء*



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي175
ي دمحم احمد حنفن

21/10/1977حنفن
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
قسم النبات*

18/12/1961زينب فوزي السيد176
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
قسم النبات*

30/05/1966رضا السيد عبدالرحمن احمد177
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
قسم النبات*

13/05/1961جمعه شعبان عوض هللا حسن178
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
سانت كاترين*

21/12/1961فرج صالح مسمع ابو الهيم179
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
سانت كاترين*

06/01/1960محمود سليمان دمحم الحشاش180
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
سانت كاترين*

28/11/1961مسعود عبدالفتاح دمحم متوىلي181
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
سانت كاترين*

03/09/1966الشحات عبدالصمد علي182
- الخدمات المعاونة 

الثالثة
قسم علوم البحار*

ن مختار183 27/07/1976علي امي 
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
االدارة*

17/10/1970علي عبدالرحمن قنديل184
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
قسم الرياضة*

10/09/1970السيد دمحم عبدالرحمن185
- الخدمات المعاونة 

الرابعة
مكتب العميد*



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي186
ن
ن دكروب 18/09/1981دمحم السيد حسي 

- الخدمات المعاونة 

الخامسة
مكتب العميد*

16/04/1976سيد الغريب علي حسام الدين187
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
*

مكتب وكيل الكلية 

للبيئة

04/03/1978احمد عبدالسميع مدبوىلي188
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم الرياضة*

12/11/1980احمد السيد حسن عبدالقادر189
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
االدارة*

17/10/1979احمد دمحم دمحم دمحم مدكور190
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
المسطحات*

11/10/1976سعيد عبداللطيف سليمان191
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
المكتبة*

08/07/1979وليد دمحم عبدهللا دمحم192
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
المدرجات*

ي193
23/10/1976زينب دمحم السيد عفيفن

- الخدمات المعاونة 

الخامسة

مكتب وكيل الكلية 

للدراسات العليا
ياء ن قسم الفي 

ه احمد دمحم194 16/09/1981امي 
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم كيمياء*

24/01/1982عمرو ابراهيم عبدالسميع195
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم كيمياء*

02/03/1982دمحم سالم علي سالم196
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم كيمياء*

01/12/1982عزيزه احمد دمحم احمد197
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم كيمياء*



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

03/09/1982تامر دمحم احمد دمحم198
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم علم الحيوان*

ن السيد199 02/12/1979دمحم احمد حسي 
- الخدمات المعاونة 

الخامسة
قسم علم الحيوان*

ي دمحم كامل عبدالرازق حسن200 ي الفنون والعمارة13/03/1965يحن 
مرض مزمنالمدرجات*ثالث- سباك مهنن

الصيانة*خامس- سباك 10/12/1972دمحم السيد دمحم الشحات201

15/01/1961رجب دمحم احمد علي مطر202
ي الزراعة 

مهنن

والتغذية
ي- عامل معمل 

ن
ياء*ثاب ن قسم الفي 

*ثالث- طباخ 02/04/1966ابراهيم صالح ابراهيم بنداري203
مكتب وكيل الكلية 

للطالب

قسم علم الحيوان*ثالث- طباخ 08/01/1978السيد عبدالفتاح موخ سليم204

قسم علم الحيوان*ثالث- عامل معمل 24/12/1981الست رمضان بركات سعيد205

قسم جيولوجيا*ثالث- عامل معمل 04/05/1982السيد احمد عبدالعزيز دمحم206

ياء*ثالث- عامل معمل 09/01/1979فتحي عقل دمحم غريب207 ن قسم الفي 

قسم جيولوجيا*رابع- عامل معمل 24/12/1981حمده رمضان بركات سعيد208

الحملة*رابع- سائق الحركة والنقل11/01/1968دمحم السيد دمحم احمد209

قسم جيولوجيا*رابع- سائق حسونة سيد الجباىلي محمود210



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي كلية العلوم وكيفية توزيعهم عل اقسام الكلية
بيان باسماء موظفن

ي عطوه211
ن
الحملة*خامس- سائق 01/04/1983دمحم رفعت عناب

ي13/08/1983سمر عوض دمحم سالمه212
 
ي صيانةثالثاخصاب

فنن
قسم - سكرتارية 

علوم البحار

ي22/05/1986سلوى ابراهيم عبدالفتاح 213
 
ي معمل ثالثثالثاخصاب

قسم النباتفنن



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

التنمية االدارية1

ي - موجه ماىلي 
 
باحث أو  اخصاب

باحث شئون - شئون افراد 

ي متابعة - مجالس 
 
- اخصاب

ي تخطيط 
 
ي تنظيم - اخصاب

 
اخصاب

ي تطبيق نظم - وادارة 
 
اخصاب

ولوائح

ي شئون افراد
 
40اخصاب

مدير   - (1)الجوده 

 -  (1)الدراسات العليا 

وحدة  - (1)سكرتارية 

(1)السموم 

40

التمويل والمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- اخصاب

يات ي مشير
 
اخصاب

ي شئون مالية
 
8اخصاب

ن الكلية   - (1)امي 

 - (1)االستحقاقات 

(1)شئون مالية 
3

 - (1)مدير مكتب العميد

 (1)سكرتارية وكيل الكلية 

 - (1)شئون طالب - 

 - (1)الدراسات العليا 

(1)رعاية طالب 

537.5

ي اقامة
 
ندب بالخارج (1)المكتبة 10 (1)المكتبة 10اخصاب

ي اجتماعي
 
10(1)المكتبة 10اخصاب

202

وظائف التعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث دراسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو اخصاب

علميه وثقافية

4باحث شئون تعليم
 (1) - (2) عالقات ثقافية 

شئون هيئة التدريس
اجازة رعاية طفل (1)عالقات ثقافية 175(1) رعاية طالب 3

اعارة (1)علم الحيوان 10(1)علم الحيوان 10مهندسمهندسالهندسه5

االعالم6
ي عالقات عامة 

 
- اخصاب

ي دراسات سياحية
 
اخصاب

ي عالقات 
 
اخصاب

عامة
it (1)10وحدة 10

3

الخدمات االجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  اخصاب

ي اقامة 
 
ي - اخصاب

 
اخصاب

ي 
ي - نشاط رياذن

 
اخصاب

اجتماعي

اإلجماىلي

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية العلوم وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف ال 
ن النر عدد الموظفي 

تتناسب مع مجال التخصص
نسبة موائمة 

التخصص 

لمجال العمل 

%

مالحظات

20صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بكلية العلوم وكيفية توزيعها بادارة الكلية

المجموعة النوعيةم
ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف ال 
ن النر عدد الموظفي 

تتناسب مع مجال التخصص
نسبة موائمة 

التخصص 

لمجال العمل 

%

مالحظات

3مهندس زراعي 
علم   - (2)قسم الكيمياء 

(1)النبات 
ندب (1)قسم الكيمياء 30100

ي تغذية
 
1اخصاب

مخزن السموم والمعمل 

(1)المركزي 
10100

440

ي معملالعلوم8
 
ي معملاخصاب

 
37اخصاب

 - (9)المعمل المركزي 

 - (10)قسم الكيمياء 

علم  - (2)علوم بحار 

علم النبات  - (3)الحيوان 

ياء  -  (4) ن  - (1)الفي 

(1)جيولوجيا 

30

رئيس  - (1)مكتب العميد 

ن   -  (1)قسم الخريجي 

الدراسات  -  (2)المكتبة 

يات  - (1)العليا  (2)المشير

781

قسم كيمياء - منتدب بالخارج  (1)المكتبة 

  (2)قسم النبات - اعارة  (1)+ ندب  (1)

 (1)+ رعاية والدة  (1)+ رعاية طفل 

رعاية  (1)مكتب العميد - مرافقة زوج 

- مرض بقرار  (1)دراسات عليا - طفل 

يات   (1)علم الحيوان - اعارة  (1)المشير

رعاية والده (1)+ منتدب  

ي معمل9
ي معملفنن

ي معملفنن
29فنن

  - (10)قسم الكيمياء 

علم  - (2)علم الحيوان 

ياء  - (4)النبات  ن   -(2)الفي 

(1) سانت كاترين 

19

 - (1)مكتب عميد الكلية

شئون  - (2)المطبعة 

ن  مكتب  - (1)العاملي 

وكيل الكلية لشئون البيئة 

 - (3)المخازن  - (1)

يات  دراسات  - (1)المشير

(1)عليا 

مرض مزمن (1)قسم الكيمياء 1066

7

مهندس زراعي الزراعة

اإلجماىلي

21صفحة 
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ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 
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ي تشغل وظائف ال 
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التخصص 
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%

مالحظات

ي الزراعة والتغذية10
ي الزراعة والتغذيةفنن

ي الزراعةفنن
12فنن

ف  - (1)المسطحات  مشر

ي  - (1)قاعة السيمنار 
فنن

 - (1)معمل علوم بحار 

ي  - (4)علم النبات 
فنن

ياء  ن (1)معمل الفي 

8
  (2)المطبعة  - (1)االمن 

يد -  (1)مندوب الي 
467

-  اعارة  (1)+ مرض مزمن  (1)علم النبات 

ياء  ن ي معمل الفي 
اجازة رعاية طفل (1)فنن

ي ورشة
1(1)الحماة 8 فنن

 -(1)المكتبة  - (1)مخازن 

 مسئول تراخيص علوم 

ن مخزن  - (1)بحار  امي 

ي  -  (1)علم النبات 
فنن

ياء  ن  - (1)معمل الفي 

مكتب مواجهة 

ن  - (1)الكوارث مكتب امي 

(1)الكلية 

713

ي صيانة
1100(1)قسم الكيمياء 1فنن

ي شئون هندسية
1(1)رورشة الزجاج 10 فنن

االجور  -   (1)االجازات 

ة  الخزينة  - (1)المتغي 

 (1)الدراسات العليا  - (1)

ي  - (2)قسم الكيمياء - 
فنن

 - (1)معمل علوم بحار 

ياء  ن ي معمل الفي 
(2)فنن

910
ياء  ن ي معمل الفي 

قسم - ندب  (1) فنن

مرض مزمن (1)الرياضيات 

1931615.8

11

الهندسية المساعده

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
- فنن

ي صيانة اجهزه
فنن

اإلجماىلي

22صفحة 
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ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف ال 
ن النر عدد الموظفي 
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التخصص 

لمجال العمل 

%

مالحظات

12
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
49 كاتب شئون ادارية

 - (1)مدير الشئون االدارية 

ف مدرجات   - (1)مشر

شئون  -  (1)معاون الكلية 

شئون  - (2)هيئة التدريس 

انية وخزينة  ن مالية ومي 

يات  شئون  -  (4)والمشير

ن واالستحقاقات  العاملي 

مكتب وكيل  - (8)واالجازات

- (1)الكلية للدراسات العليا 

مكتب وكيل الكلية لشئون 

عالقات  -  (1)الطالب 

 - (6)المخازن  -  (1)ثقافية 

ن مخزن علوم بحار    (1)امي 

المكتبة  -(4)شئون طالب - 

 - (1)الدراسات العليا  -  (1)

سانت  - (2)رعاية طالب 

قسم الكيمياء  - (3)كاترين 

سكرتارية علم  - (1)

سكرتارية  - (1)الحيوان 

قسم  - (2)جيولوجيا 

قسم   - (3)الرياضيات 

ياء  ن (1)الحملة   - (1)الفي 

47
ياء  ن ي معمل الفي 

 - (1)  فنن

ي قسم كيمياء 
ن
ي معمل ف

فنن

(1)
296

ن  - اجازة مرافقة زوج  (1)شئون العاملي 

قسم -  مرض مزمن  (1)قسم رياضة 

ياء -  اجازة رعاية اشة  (2)الكيمياء  ن الفي 

- منتدب من جامعة الزقازيق  (1)

منتدب من جامعة  (1)االستحقاقات 

القاهره

ي الفنون والعمارة13
مهنن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

150(1)المدرجات 1(1)الصيانه 2سباك

الحركة والنقل14
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
3سائق

قسم  - (2)الحملة 

(1)جيولوجيا 
30100

23صفحة 
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ي الذي 

المسمي الوظيفن

تشتمل عليه المجموعة

ن بالكلية عدد الموظفي 
ي 
ن
ي تعمل ف

ن النر عدد الموظفي 

مجال التخصص

ي تشغل وظائف ال 
ن النر عدد الموظفي 
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نسبة موائمة 

التخصص 

لمجال العمل 

%

مالحظات

5عامل معمل
ياء  ن قسم  - (2)قسم الفي 

علم  - (2)جيولوجيا 

(1)الحيوان 
5100

1(1) قسم علم الحيوان 2طباخ
مكتب وكيل الكلية 

(1)للطالب 
150

76185.7

الحركة والنقل16
- مالحظ تليفون - سائق 

ن مالحظ سائقي 
3سائق

قسم  - (2)الحملة 

(1)جيولوجيا 
30100

29عمالعامل خدماتالخدمات المعاونة 17

- (9)ادارات الكلية 

 - (2)الرياضيات 

ياء  - (1)جيولوجيا  ن في 

علم  - (5)كيمياء  - (2)

سانت  - (3)النبات 

علم الحيوان  - (4)كاترين

(1)علوم بحار  - (2)

290100

2141595574

 

اإلجماىلي

15

ي زراعة وتغذية
مهنن

عامل - عامل معمل 

ي - تشغيل ماكينات  سفرج 

طباخ- 

اإلجماىلي

24صفحة 



2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

5400التنمية االدارية1

8837.537.5التمويل والمحاسبة2

2200الخدمات االجتماعية3

343375وظائف التعليم4

1100الهندسه5

44100100الزراعة6

2100االعالم7

41378081العلوم8

211923.815.8الهندسية المساعده9

50499696المجموعة النوعية المكتبية10

ي معمل11
33296766فنن

ي الزراعة والتغذية12
17122967فنن

ي الفنون والعمارة13
2210050مهنن

ي زراعة وتغذية14
785.7مهنن

43100100الحركة والنقل15

3229100100الخدمات المعاونة 16

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

   اإلدارة العامة لمركز المعلومات

 عامي 
ن ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي   بكلية العلوم2019و2018مقارنة بي 

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظاتالمجموعة النوعيةم


