
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

إلتمويل وإلمحاسبة16/10/1981ري  هام دمحم سعيد1
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول

شئون هيئة 

إلتدريس

28/4/1964إمل عبدإلسالم عبدإلدإئم2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

إول
شئون مالية

09/12/1980شيماء محسن عباس3
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

مكتب وكيل إلكلية 

للدرإسات إلعليا

06/11/1980أبو بكر عيد دمحم4
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون مالية

12/07/1972خالد دمحم عبدإلقادر5
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون مالية

17/4/1975مرفت عبدهللا دمحم6
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون مالية

06/03/1984محمود سيد غريب7
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات

11/05/1979إنهار حسن موخ8
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلدرإسات إلعليا

27/8/1983شيماء سامي دمحم9
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات

10/01/1974إيمان عبدإلقادر إلسيد10
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلستحقاقات

10/06/1983هدى دمحم إحمد11
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب

05/02/1995وليد دمحم جاد12
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

رعاية إلطالب

15/3/1978رإنيا دمحم قدري13
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إإلمتياز

19/1/1984دمحم إلسيد عبدإلسالم14
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

رئيس قسم صيانة 

إإلجهزة

01/01/1981نبيله عبدإللطيف قاسم15
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ي
ن
ثائ

إلشئون إإلدإرية

ي كلية طب إإلسنان وكيفية توزيعهم عىل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن
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19/5/1965سهي  عبدإلعزيز فرج16
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
ن شئون إلعاملي 

02/01/1982عبي  محمود حسن17
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
شئون مالية

17/10/1981وفاء عبدإلحميد عبدإلحميد18
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

ثالث
تحصيل إلتذإكر

إلتنمية إإلدإرية01/03/1963هويدإ إحمد دمحم19
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

كبي 
ن إلكلية إمي 

إمبنه فوزي دمحم20
ي شئون إفرإد 

 
- إخصائ

ثالث
رئيس قسم إلمكتبة

17/10/1981نجالء دمحم منصور21
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

ة إألجور إلمتغي 

ن22 18/3/1983رإمي إحمد حسي 
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

شئون إلطالب

ن دمحم منصور23 10/11/1978إمي 
-موجه مالي وإدإري 

ي
ن
ثائ

إإلمتياز

02/01/1985ؤسماعيل سعد عباس24
-موجه مالي وإدإري 

ثالث
شئون إلطالب

ي عبدإلسالم25
ن
وظائف إلتعليم20/6/1972حنان علوإئ

- باحث شئون تعليم 

كبي 
رعاية إلطالب

25/9/1968منال عبدإلسالم عبدإلدإيم26
- باحث شئون تعليم 

ي
ن
ثائ

إلمكتبة

ي إجتماعي إلخدمات إإلجتماعية17/9/1974رباب دمحم دمحم إمام27
 
ثان- إخصائ

رئيس قسم 

إلدرإسات إلعليا

ي محمود28
ي إقامه 01/07/1985مروه حسنن

 
 مكتب عميد إلكليةثان- إخصائ

20/1/1982دمحم نجيب دمحم29
ي نشاط 

 
 إخصائ

ي 
ثان- رياذن

رئيس قسم رعاية 

إلطالب

ف دمحم فؤإد30 إلوثائق وإلمكتبات24/8/1964إشر
ي وثائق 

 
كبي  إخصائ

ومكتبات
مشابه مريض
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07/04/1977دمحم سعد عباس31
ي وثائق 

 
 إخصائ

إول- ومكتبات 

 رئيس قسم شئون 

إلطالب

إؤلحصاء15/11/1983لبنن صالح عبدإلعزيز32
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثان
( it )وحدة 

11/06/1987منن دمحم عباس33
ي حاسب آلي 

 
- إخصائ

ثالث
( it )وحدة 

قسم إلتشخيصإول- طبيب إسنان طبيب إسنان23/8/1980دمحم إبوشبانه مصطفن34

قسم إلتشخيصثان- طبيب إسنان  12/05/1981سامر سعد شفيق35

ي تمريض تمريض13/12/1979ناهد عبدإلرحمن عطيه36
 
إول- إخصائ

رئيس قسم 

فات إلتمريض مشر

ي تمريض 11/04/1989حنان عاشور دمحم37
 
فات إلتمريضإول- إخصائ مشر

إوي إلسيد38 ي تمريض 21/10/1978عبي  إلشير
 
فات إلتمريضإول- إخصائ مشر

ي تمريض 01/01/1981زينب إلسيد عىلي39
 
فات إلتمريضإول- إخصائ مشر

ي تغذية إلزرإعة10/11/1961دمحم طه دمحم40
 
كبي - إخصائ

رئيس قسم مشابه 

مريض

 سمي  مصطفن 41
مكتب عميد إلكليةإول- مهندس زرإعي 17/4/1965مصطفن

نإول- مهندس زرإعي 26/4/1969نارص دمحم أنور42 شئون إلعاملي 

شئون ماليةإول- مهندس زرإعي 14/10/1972إحمد دمحم إحمد مندور43

مشابه مريضإول- مهندس زرإعي 05/12/1964شعبان بندإري إلصاوي44

ين إمر هللا عبدإلجليل45 ي تمريض01/12/1975شر
ي تمريض فنن

قسم إلتمريضإول- فنن
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ي تمريض 11/07/1968منال جاد دمحم46
قسم إلتعقيمإول- فنن

ي تمريض 27/8/1980إبتسام عبدإلرحمن47
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض 11/05/1978إمل جالل سعد48
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض 19/5/1980هيثم رضا ؤبرإهيم49
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي عبدإلحافظ50
ي تمريض 01/01/1977يحن  لطفن

إول- فنن
قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض 29/12/1978عباده عىلي رضوإن51
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض 11/08/1980عصمت حافظ دمحم52
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض 19/1/1979صالح رضا صالح53
إول- فنن

معمل إلتيجان 

وإلجسور

ي تمريض 01/01/1979إسالم ؤبرإهيم سالم54
إول- فنن

معمل إلتيجان 

وإلجسور

ي فؤإد كامل55
ن
ي تمريض 09/05/1974هائ

قسم إإلشعةإول- فنن

ي تمريض 28/5/1982عتاب دمحم عبدإلفتاح56
قسم إلتمريضثان- فنن

ي تمريض 16/12/1982مصطفن عبدإلمنصف57
قسم إلتمريضثان- فنن

ي تمريض 13/2/1982نجوى دمحم عبدهللا58
قسم إلتمريضثان- فنن

ي عبدإلحميد59 ي تمريض 15/7/1993هدير ناجر
قسم إلتمريضثالث- فنن

ن60 ي تمريض 16/6/1992آيه دمحم حسي 
قسم إلتمريضثالث- فنن
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ي تمريض 20/8/1985أسماء عىلي ثابت61
قسم إلتمريضثالث- فنن

ي تمريض 16/4/1989هند جمال إحمد62
قسم إلتمريضثالث- فنن

ي تمريض 18/11/1990آيه مصطفن إحمد63
قسم إلتمريضثالث- فنن

ي64 ي تمريض 09/12/1991إحمد دمحم عبدإلننر
ثالث- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي تمريض أسماء خالد عبدإلعظيم65
قسم إلتمريضرإبع- فنن

ي تمريض 02/10/1996حسن عبدهللا حسن66
رإبع- فنن

معمل إلتيجان 

وإلجسور

ي تمريض 15/9/1994عبدإلرحمن دمحم ربيع67
قسم إإلشعةرإبع- فنن

ي تمريض 28/9/1997إبتهال إحمد سالمه68
قسم إإلشعةرإبع- فنن

ي تمريض 05/07/1997إيناس عاطف حامد69
قسم إإلشعةرإبع- فنن

ي تمريض 06/01/1997دينا سليمان فؤإد70
قسم إإلشعةرإبع- فنن

ي صيانةإجهزه إلهندسية إلمساعده04/09/1976مروه حنيدق حسن71
رئيس قسم إإلمتيازإول- فنن

ن سيد72 ي صيانةإجهزه 05/01/1995عبدهللا حسي 
صيانة إإلجهزةرإبع- فنن

24/10/1971حاتم حمدي مهدي73
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
إلدرإسات إلعليا

ن74 01/06/1962إلسيد عبدإلرحمن حسي 
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
رئيس قسم إلصيانة

04/08/1964طارق سيد غريب75
ي شئون هندسية 

- فنن

إول
رئيس قسم إلحملة
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03/08/1979ري  هام دمحم عثمان76
ي شئون هندسية 

- فنن

ثان
ة إألجور إلمتغي 

05/02/1979إحمد إلسيد عبدإلرحمن77
ي شئون هندسية 

- فنن

ثان
إلصيانة

31/1/1985أسماء محمود عىلي78
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
مكتب وكيل إلكلية لشئون 

إلطالب وخدمة إلمجتمع

11/01/1980دعاء يوسف دمحم79
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
ن شئون إلعاملي 

ه إلسيد ؤبرإهيم80 18/8/1982شهي 
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون إلطالب

06/01/1985دمحم غريب عبدإلسالم81
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
صيانة إإلجهزة

23/6/1979دمحم فوزي دمحم82
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
صيانة إإلجهزة

05/10/1979عماد عبدإلجليل فاضل83
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
صيانة إإلجهزة

11/03/1976محمود حسن إلباز84
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إلحملة

09/02/1981حاتم ؤسماعيل دمحم85
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
إلشئون إإلدإرية

27/4/1988محمود سيد سالمه86
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
قسم إلتعقيم

29/11/1976إيمن دمحم دمحم عىلي87
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
مشابه مريض

26/2/1972وإئل عبدإلمنعم تهامي88
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
إلشئون إإلدإرية

24/9/1972ياش دمحم دمحم عىلي89
ي شئون هندسية 

- فنن

رإبع
مشابه مريض

إلمكتبية17/11/1960مجدي دمحم إبوإلفتوح90
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
شئون مالية
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11/01/1965غاده إحمد عبدإلحميد91
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

رئيس قسم 

إإلستحقاقات

18/7/1963ساميه حافظ إلجندي92
-  كاتب شئون إدإرية 

إول

رئيس قسم إألجور 

ة إلمتغي 

25/1/1965سعديه حسن محمود93
-  كاتب شئون إدإرية 

إول
قسم إلتشخيص

10/08/1980شيماء حسن إلسيد94
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
إلدرإسات إلعليا

25/3/1981غاده دمحم ؤسماعيل95
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
تحصيل إلتذإكر

ن سالم96 19/7/1971ناديه حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
قسم إلتمريض

11/05/1982هند سعيد متبولي97
-  كاتب شئون إدإرية 

ثان
قسم إلتمريض

05/07/1986أسماء عبدإلوهاب إحمد98
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
ن إلكلية مكتب إمي 

ن99 29/11/1967مرفت إحمد حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث

شئون هيئة 

إلتدريس

20/2/1971بهيه غريب عبدهللا100
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
شئون مالية

ن101 20/8/1972صالح ؤبرإهيم حسي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إإلستحقاقات

06/05/1980فاطمه سمي  حمزه102
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
إلوسائل إلتعليمية

ه خليل سالمه103 05/03/1976مشي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إلتمريض

ن مصطفن104 06/04/1978ياسمي 
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إلتمريض

24/3/1983عبدهللا دمحم سيد105
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إلتمريض
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ي عبدإلسالم106
 
27/8/1980منن عبدإلباق

-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إلتعقيم

01/01/1982إحمد دمحم أبو إلميله107
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إإلشعة

10/09/1967زينب إبوزيد فياض108
-  كاتب شئون إدإرية 

ثالث
قسم إإلشعة

ي إلزرإعة وإلتغذية10/11/1974إسالم إحمد دمحم109
ي زرإعي فنن

إول- فنن
رئيس قسم 

تحصيل إلتذإكر

ف حسن إلسيد110 ي زرإعي 06/09/1968إشر
إول- فنن

رئيس قسم إلشئون 

إإلدإرية

ي زرإعي 01/01/1979دمحم إحمد محمود رزق111
شئون ماليةثالث- فنن

ي زرإعي 05/01/1979إلسيد إلشحات إلسيد112
إلوسائل إلتعليميةثالث- فنن

ي زرإعي 17/7/1978عىلي إلسيد عىلي113
تحصيل إلتذإكرثالث- فنن

ي زرإعي 31/8/1974إم هاشم عبدإلوإحد114
قسم إلتمريضثالث- فنن

ي115
ن
ي زرإعي 21/3/1974نرص رجب قرئ

إلوسائل إلتعليميةرإبع- فنن

ي زرإعي 28/8/1978عبي  إحمد دمحم116
قسم إلتمريضرإبع- فنن

ي تغذية 16/12/1987حسن عطيه زينهم117
إإلمتيازرإبع- فنن

ي معمل18/2/1977إحمد دمحم إحمد حسن118
ي معمل فنن

شئون ماليةإول- فنن

ي معمل 30/1/1967إمل إحمد موخ119
شئون ماليةإول- فنن

ي معمل 10/10/1972إمل عىلي محمود120
رعاية إلطالبإول- فنن

8صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي كلية طب إإلسنان وكيفية توزيعهم عىل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

ي121
ي معمل 01/06/1974عادل سامي حفنن

إول- فنن
رئيس قسم 

إلوسائل إلتعليمية

ي122
ن
ي معمل 20/8/1968فتحي رجب قرئ

إلوسائل إلتعليميةإول- فنن

ي معمل 01/07/1972إحمد عىلي عباس123
قسم إلتعقيمإول- فنن

ي معمل 21/1/1977حسن محمود مصطفن124
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

 عىلي125
ن ي معمل 07/06/1978إلسيد شاهي 

إول- فنن
قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي معمل 17/4/1975محمود دمحم دمحم126
إول- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي معمل 15/8/1982مروه حسن عثمان127
قسم إلتمريضثان-فنن

ي معمل 13/9/1995دمحم عبدإلحميد إلعليمي128
قسم إلتعقيمثالث-فنن

ي معمل 06/11/1995دمحم دمحم عبدإلعزيز129
قسم إلتمريضرإبع- فنن

ي معمل 09/01/1993مرنا خليل صليب130
رإبع- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي معمل 06/01/1997دينا عبدهللا عبدإلعزيز131
رإبع- فنن

قسم إإلستعاضه 

إلصناعية

ي إلورش وإآلإلت21/12/1968رمضان إحمد أبو ضيف132
إلصيانةثالث- نجار فنن

ي بدري133 ي 02/11/1979عادل عبدإلننر
 
إلصيانةرإبع- كهربائ

إلخدمات إلمعاونة 03/05/1961رمضان عبدإلعظيم134
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عامل خدمات

13/12/1973مصطفن فتحي عيد135
- إلخدمات إلمعاونة 

إلثالثة
عامل خدمات

9صفحة 



          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتإلوظيفة إلحاليةإلوظيفة إلسابقةإلدرجة إلوظيفيهإلمجموعة إلنوعيةتاري    خ إلميالدإسماء إلموظفي 

ي كلية طب إإلسنان وكيفية توزيعهم عىل إقسام إلكلية
بيان باسماء موظفن

ه سيد عبده136 26/11/1977إمي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 مكتب عميد إلكلية

02/06/1986فادية إحمد إحمد137
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
 مكتب عميد إلكلية

03/04/1982زينب دمحم إلسيد138
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

22/6/1973ساميه إلنحاس ؤسماعيل139
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

ين دمحم دمحم140 27/4/1978شي 
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

14/11/1966كريمه دمحم عبدهللا141
- إلخدمات إلمعاونة 

إلرإبعة
عامل خدمات

09/10/1985دمحم رؤوف شكري142
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
ن إلكلية مكتب إمي 

 عىلي143
23/1/1982دمحم مصطفن

- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
رئيس إلعمال

10/01/1993إنتصار دمحم حميدو144
- إلخدمات إلمعاونة 

إلخامسة
عامل خدمات

ي إلفنون وإلعمارة16/4/1973صابر عطيه مهدي145
إلصيانةخامس- سباك مهنن
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

إلعددإلقسمإلعددإلقسمإلعددإلتخصص

ة 4موجه مالي 325.0(1)إإلمتياز - (2)شئون إلطالب 1(1)إألجور إلمتغي 

ي شئون 
 
 إخصائ

إفرإد
ن إلكلية 2 150.0(1) إلمكتبة 1(1)إمي 

62433

إلتمويل وإلمحاسبة2
ي شئون مالية 

 
- إخصائ

يات ي مشي 
 
إخصائ

ي شئون 
 
إخصائ

مالية
18

 -(3)إإلستحقاقات  - (5)شئون مالية 

(1) تحصيل إلتذإكر 
9

مكتب  - (1)شئون هيئة إلتدريس 

 - (1)وكيل إلكلية للدرإسات إلعليا 

شئون إلطالب  - (1)إلدرإسات إلعليا 

إإلمتياز  - (1)رعاية إلطالب  - (1)

إلشئون  - (1)صيانة إألجهزة  - (1)

ن  - (1)إؤلدإرية  (1)شئون إلعاملي 

950

ي إقامة
 
10(1)إلدرإسات إلعليا 10إخصائ

ي
ي نشاط رياذن

 
10100(1)رعاية إلطالب 1إخصائ

ي إجتماعي
 
10100(1) مكتب عميد إلكلية 1إخصائ

32166.7

وظائف إلتعليم4

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث درإسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو إخصائ

علميه وثقافية

باحث شئون 

تعليم
150(1)رعاية إلطالب 1(1) إلمكتبة 2

1

3

إلخدمات إإلجتماعية

ي رعاية طالب 
 
-  إخصائ

ي إقامة 
 
ي - إخصائ

 
إخصائ

ي 
ي - نشاط رياذن

 
إخصائ

إجتماعي

إؤلجمالي

إؤلجمالي

إلتنمية إإلدإرية

جدول يوضح إلوظائف إلمتاحة بكلية طب إإلسنان وكيفية توزيعها بادإرة إلكلية

إلمجموعة إلنوعيةم
ي إلذي 

إلمسمي إلوظيفن

تشتمل عليه إلمجموعة

ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلن  عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلن  عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

باحث أو  - موجه مالي 

ي شئون إفرإد 
 
باحث - إخصائ

ي - شئون مجالس 
 
إخصائ

ي تخطيط - متابعة 
 
- إخصائ

ي تنظيم وإدإرة 
 
- إخصائ

ي تطبيق نظم ولوإئح
 
إخصائ
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ن بالكلية عدد إلموظفي 
ي مجال 

ن
ي تعمل ق

ن إلن  عدد إلموظفي 

إلتخصص

ي تشغل وظائف إل 
ن إلن  عدد إلموظفي 

تتناسب مع مجال إلتخصص

نسبة 

موإئمة 

إلتخصص 

لمجال 

%إلعمل 

مالحظات

ي وثائق ومكتباتإلوثائق وإلمكتبات5
 
إخصائ

ي وثائق 
 
إخصائ

ومكتبات
20

مشابه مريض  - (1)شئون إلطالب 

(1)
20

20100(2)قسم إلتشخيص 2طبيب إسنانطبيب إسنانطبيب إسنان6

ي تمريضإلتمريض إلعالي 7
 
ي تمريضإخصائ

 
فات إلتمريض 4إخصائ 40100(4)مشر

ي تغذيةمهندس زرإعي إلزرإعة8
 
2(2)مشابه مريض 5إخصائ

مكتب عميد  - (1)شئون مالية 

ن  - (1)إلكلية  (1)شئون إلعاملي 
340

ي حاسب آليإؤلحصاء9
 
ي حاسب آليإخصائ

 
20100(2) ( it )وحدة 2إخصائ

ي تمريض
90100(9)قسم إلتمريض 9فنن

ي إشعة
40100(4)قسم إإلشعة 4 فنن

ي إسنان
13فنن

قسم إلتعقيم  -  (1)قسم إلتمريض 

 (7)قسم إإلستعاضه إلصناعية  - (1)

قسم  - (3)معمل إلتيجان وإلجسور - 

(1)إإلشعة 

13100

260100(4)قسم إإلشعة 26

ي معمل11
ي معملفنن

ي معملفنن
14فنن

قسم إإلستعاضه  - (2)قسم إلتعقيم 

(2)إلوسائل إلتعليمية  - (5)إلصناعية 
9

 (1)رعاية إلطالب  - (2)شئون مالية 

(2)قسم إلتمريض - 
564

ي تمريض وصحة 
فنن

10

ي تمريض 
ي إشعة - فنن

- فنن

ي تركيب إسنان 
ي - فنن

فنن

إسنان

إؤلجمالي
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مالحظات

ي صيانة أجهزة
150(1)إإلمتياز 1(1)صيانة إألجهزة 2فنن

ي شئون 
 فنن

هندسية
17

 - (2)إلصيانة   -  (3)صيانة إألجهزة 

(2)إلحملة 
7

إلشئون إؤلدإرية  - (1)شئون إلطالب 

ن  - (2) إألجور  - (1)شئون إلعاملي 

ة   - (2)مشابه مريض  - (1)إلمتغي 

إلدرإسات إلعليا  - (1)قسم إلتعقيم 

مكتب وكيل إلكلية لشئون  - (1)

(1)إلطالب وخدمة إلمجتمع 

1041

1981142.1

13
إلمجموعة إلنوعية 

إلمكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - إمي 

كاتب شئون إدإرية- مالية 

 كاتب شئون 

إدإرية
19

شئون  - (1)شئون هيئة إلتدريس 

 - (2)إإلستحقاقات  - (2)مالية 

تحصيل إلتذإكر  - (1)إلدرإسات إلعليا 

ة  - (1) مكتب  - (1)إألجور إلمتغي 

ن إلكلية  إلوسائل إلتعليمية  - (1)إمي 

(1)

10
قسم إلتعقيم  - (5)قسم إلتمريض 

قسم  - (2)قسم إإلشعة  - (1)

(1)إلتشخيص 
953

ي إلفنون وإلعمارة14
مهنن

ن  عامل - مالحظ سباكي 

- عامل تجليد - طباعة 

نقاش- منجد - سباك 

10100(1)إلصيانة 1سباك

ي إلزرإعة وإلتغذية15
ي إلزرإعة وإلتغذيةفنن

ي إلزرإعةفنن
2(2)إلوسائل إلتعليمية 9فنن

 - (1)إإلمتياز  - (1)شئون مالية 

تحصيل  - (1)إلشئون إؤلدإرية 

(2)قسم إلتمريض  - (2)إلتذإكر 
722

10100(1)إلصيانة 1نجار

ي
 
10100(1)إلصيانة 1كهربائ

220100

إؤلجمالي

16

ي إلورش وإآلإلت
فنن

ي 
 
- عامل صيانة - كهربائ

ميكانيكي- نجار 

إؤلجمالي

12

إلهندسية إلمساعده

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
- فنن

ي صيانة إجهزه
فنن
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مالحظات

11عمالعامل خدماتإلخدمات إلمعاونة 17
ةمكتب  -(2) مكتب عميد إلكلية 

ن إلكلية  (8)عامل خدمات  - (1)إمي 
110100.0

145935264

 

إؤلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم
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          اإلدارة العامة لمركز المعلومات
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2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

6633.333.3إلتنمية إإلدإرية1

14185050إلتمويل وإلمحاسبة2

3366.766.7إلخدمات إإلجتماعية3

2210050وظائف إلتعليم4

22100100طبيب إسنان5

44100100إلتمريض إلعالي 6

35040إلزرإعة7

2200إلوثائق وإلمكتبات8

22100100إؤلحصاء9

ي تمريض وصحة 10
1926100100فنن

ي معمل11
171470.664فنن

161962.542.1إلهندسية إلمساعده12

231956.553إلمجموعة إلنوعية إلمكتبية13

ي إلزرإعة وإلتغذية14
1193622فنن

ي إلفنون وإلعمارة15
20فنن

ي إلفنون وإلعمارة16
1100مهنن

ي إلورش وإآلإلت17
4275100فنن

1211100إلخدمات إلمعاونة 18

 عامي 
ن ن بالمجموعة إلنوعية ونسبة موإئمتهم لمكان إلعمل بي  ن إعدإد إلموظفي   بكلية طب 2019و2018مقارنة بي 

إإلسنان

إلمجموعة إلنوعيةم

ن بالمجموعة إلنوعية %نسبة موإئمة إلتخصص لمجال إلعمل عدد إلموظفي 

مالحظات
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