
          اإلدارة العامة لمركز المعلومات

   والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ن بدران1 التمويل والمحاسبة18/7/1964ثريا حساني 
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

اول
شئون مالية

ي2
ه دمحم لطفن وظائف التعليم06/03/1987ني 

- باحث شئون تعليم 

ثالث
 إدارة المعامل

ن المعهداول- الطب البيطري الطب البيطريسماح عبدالحميد علي3 امي 

ي4 ي معمل العلوم16/12/1978داليا دمحم صير
 
إدارة التدريباول- اخصائ

ه دمحم زكريا5 ي معمل 01/09/1978امي 
 
إدارة المعاملاول- اخصائ

ي معمل 23/3/1980عبدهللا إسماعيل عبدهللا6
 
إدارة المشاري    عاول- اخصائ

ي معمل 16/1/1977مروه دمحم عبدالكريم7
 
إدارة المعاملثان- اخصائ

ي8
ي معمل 03/01/1986محمود مختار حفنن

 
إجازةإدارة المعاملثان- اخصائ

ي معمل 11/08/1989صالح احمد المري9
 
إدارة المعاملثالث- اخصائ

ي معمل 25/10/1989مي عالء الدين10
 
إدارة المعاملثالث- اخصائ

ي11
ن
ي معمل 30/5/1984دعاء دمحم مدئ

 
إدارة المعاملثالث- اخصائ

ي معمل 17/10/1984ساره احمد دمحم12
 
إدارة المعاملثالث- اخصائ

ي معمل 23/6/1988سمر علي دمحم13
 
إدارة المعاملثالث- اخصائ

إدارة المعهداول- محامي الحقوق24/5/1965هاله دمحم سعيد14

نكبي - مهندس زراعي الزراعة02/10/1968لمياء صالح الدين15 شئون العاملي 

ي معهد التقنية الحيوية وكيفية توزيعهم عل اقسام المعهد
بيان باسماء موظفن
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نم مالحظاتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقةالدرجة الوظيفيهالمجموعة النوعيةتاري    خ الميالداسماء الموظفي 

ي معهد التقنية الحيوية وكيفية توزيعهم عل اقسام المعهد
بيان باسماء موظفن

ياتاول- مهندس زراعي 02/10/1980ايمن دمحم حسن16 المشير

إجازة دراسيةإدارة المعاملثان- مهندس زراعي 24/7/1987احمد عبدالحميد كامل17

االعالمدمحم عبدالعال احمد18
ي عالقات عامة 

 
اخصائ

اول- 
مكتب العميد

الهندسية المساعده17/7/1968سحر دمحم عبدالعزيز19
ي شئون هندسية 

-فنن

ثالث
شئون ادارية

25/7/1961سليمان دمحم لبيب20
ي صيانة  أجهزة 

- فنن

اول
الصيانة

ن21 المكتبية02/03/1964هانم إبراهيم امي 
-  كاتب شئون ادارية 

اول
المخازن

27/12/1967حسن عبده السيد22
-  كاتب شئون ادارية 

ثالث
شئون مالية

ن23 ي الزراعة والتغذية12/10/1979صالح السيد حسي 
ي زراعي فنن

ي معملثالث- فنن
فنن

ي زراعي 09/06/1987يارس صالح حافظ24
ي معملرابع- فنن

فنن

ي زراعي 01/09/1974احمد حسن احمد25
ي معملرابع- فنن

فنن
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

التمويل والمحاسبة1
ي شئون مالية 

 
- اخصائ

يات ي مشير
 
اخصائ

ي شئون مالية
 
10100(1)شئون مالية 1اخصائ

وظائف التعليم2

مدرس - باحث شئون تعليم 

- باحث دراسات عليا - لغة 

ي عالقات 
 
باحث أو اخصائ

علميه وثقافية

10(1) إدارة المعامل  10باحث شئون تعليم

10100(1)إدارة المعهد 1محاميمحاميالحقوق3

االعالم4
ي عالقات عامة 

 
- اخصائ

ي دراسات سياحية
 
اخصائ

ي عالقات 
 
اخصائ

عامة
10100(1)مكتب العميد 1

ن المعهد 1الطب البيطريالطب البيطريالطب البيطري5 10100(1)امي 

1(1)اإدارة المعامل 3مهندس زراعي مهندس زراعي الزراعة6
ن   - (1)شئون العاملي 

يات  (1)المشير
233.3

ي معملالعلوم7
 
ي معملاخصائ

 
10اخصائ

إدارة  - (1)إدارة التدريب 

إدارة  - (8)المعامل 

(1)المشاري    ع 
100100

ي صيانة اجهزه
10100(1)الصيانة 1 فنن

ي شئون هندسية
10(1)شئون إدارية 10 فنن

جدول يوضح الوظائف المتاحة بمعهد التقنية الحيوية كيفية توزيعها بادارة المعهد

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 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص

 لمجال 

%العمل 

مالحظات

ي صيانة 
ي شئون - فنن

فنن

ي ورشة - هندسية 
ي - فنن

فنن

صيانة اجهزه

الهندسية المساعده

8
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العددالقسمالعددالقسمالعددالتخصص

جدول يوضح الوظائف المتاحة بمعهد التقنية الحيوية كيفية توزيعها بادارة المعهد

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 
ن النر عدد الموظفي 

وظائف ال تتناسب مع مجال 

التخصص

نسبة 

موائمة 

التخصص

 لمجال 

%العمل 

مالحظات

21150

9
المجموعة النوعية 

المكتبية

ن قاعة  كاتب شئون - امي 

كاتب شئون ادارية- مالية 
2 كاتب شئون ادارية

شئون مالية  - (1)المخازن 

(1)
20100

ي الزراعة والتغذية10
ي الزراعة والتغذيةفنن

ي الزراعةفنن
ي معمل 3فنن

30100(3)فنن

2521484

 

اإلجمالي

SP0ACF000103نموذج رقم

م27/6/2018،  (2)إصداررقم 

8

اإلجمالي
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2019عام 1018عام 2019عام 1018عام 

1100الحقوق1

1100التمويل والمحاسبة2

10وظائف التعليم3

10100العلوم4

1100االعالم5

1100الطب البيطري6

333.3الزراعة7

250الهندسية المساعده8

2100المجموعة النوعية المكتبية9

ي الزراعة والتغذية10
3100فنن

المجموعة النوعيةم

ن بالمجموعة النوعية %نسبة موائمة التخصص لمجال العمل عدد الموظفي 

مالحظات
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ن عامي  ن بالمجموعة النوعية ونسبة موائمتهم لمكان العمل بي  ن اعداد الموظفي   بمعهد التقنية 2019و2018مقارنة بي 

الحيوية


