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مكذمة
اًٚبَب يٍ انغبيؼخ ثؤًْٛخ انًؼهٕيبد انزُظًٛٛخ ٔانٕظٛفٛخ فٗ رغٕٚو اٜكاء ثمغبػبد انغبيؼخ انوئَٛٛخ ٔكهٛبرٓب
ٔٔؽلارٓب انًقزهفخ  ..ؽوٕذ عبيؼخ عُغب ػهٗ اٍزًواهٚخ رؾلٚش انلنٛم نـ (لَى انزؼهٛى – لَى انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ ) ٔمنك
رغبٔثب يغ انزٍٕؼبد ٍٔٛبٍبد انزغٕٚو انزٗ رؾممذ فالل انقًٌ ٍُٕاد األفٛوح ٔاثوىْب اَْبء يَزْفٗ عبيؼخ عُغب
انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ٔرزجٛؼّ نمَى رؼهٛى عُغب ٔ ..انزٗ ٍٕف ٚكٌٕ نٓب انلٔه انًؤصو فٗ االهرمبء ثًَزٕٖ آكاء انقليخ
انغجٛخ ٔانؼالعٛخ انزٗ رملو إنٗ أثُبء يؾبفظبد ٍٔظ انلنزب فبٕخ ٔأثُبء يٖوَب انؼيٚيح ػبيخ .
ٔرؾمٛمب نننك فئَّ َٚؼل انغبيؼخ رؾمٛك اإلٕلاه انض بنش نهلنٛم اإلكاهٖ نهغبيؼخ فٗ ٕٕهرّ انغلٚلح آيه ٍٛأٌ ٚكٌٕ يهجٛب فٗ ٕٕهرّ انًغٕهح اْزًبيبد
انؼبيه ٍٛفٗ يغبل انزُظٛى ٔاإلكاهح ٔانجبؽض ٍٛثبنغبيؼبد انًٖوٚخ اننَ ٍٚكٍ نَٛبكرٓى كم االؽزواو ٔرملٚو .
ٔإَُٗ اَزٓي ْنِ انفوٕخ ٔأرملو ثؤًٍٗ اٚبد انْكو ٔانزملٚو نهَبكح ٔ /ىٚو انزؼهٛى انؼبنٗ ٔهئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح ٔانقجواء انًقزٍٖٛ
ثبنغٓبى نزؼبَٔٓى يغ عبيؼخ عُغب فٗ رؾمٛك منك االَغبى فبٕخ اػزًبك انٓٛكم انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ٔفمب
نهًؼبٛٚو ٔانفكو اإلكاهٖ انؾلٚش ٔكننك اٍزؾل اس انٕظبئف انزٗ رًكٍ ْنا انًَزْفٗ يٍ رؾمٛك أْلافٓب ٔأكاء هٍبنزٓب انزٗ ُٚزظوْب أثُبء انْؼت انًٖوٖ
انؼيٚي ػهٗ انًَزٕٖ انمٕيٗ ٔانؼوثٗ ٔاألفوٚمٗ ثكٌٕ االْزًبو ثٖؾخ انًٕاعٍ انًٖوٖ يوركيا هئَٛٛب نضٕهرٗ ُٚ 52بٚو َٕٛٚ 03 ،خ .

هئ ٌٛانغبيؼخ
(أ.ك /ػجل انؾكٛى ػجل انقبنك فهٛم)
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ادتــضء األول
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الكواىني والكشاسات امليشئة
وامليعنة لكظه تعليه طيطا
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 انمبٌَٕ  94نَُخ  2495ثْؤٌ رُظٛى انغبيؼبد انًٖوٚخ. انمبٌَٕ  29نَُخ  2490ثئَْبء عبيؼخ عُغب . لواه هئ ٌٛانغًٕٓهٚخ هلى  934نَُخ  2492ثْؤٌ انالئؾخ انزُفٛنٚخ نهمبٌَٕ  94نَُخ  2495ثْبٌ رُظٛى انغبيؼبد انًٖوٚخ . لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  99نَُخ  2494ثبػزًبك علأل ٔظبئف عبيؼخ عُغب(لَى انزؼهٛى) ٔانمواهادانالؽمخ نّ.
 -لواه األٍزبم انلكزٕه /هئ ٌٛانغبيؼخ هلى ( )900فٗ  5322/6/2ثبػزًبك انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نغبيؼخ عُغب (لَى انزؼهٛى) .
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قشاس الظيذ األطتار الذنتوس  /سئيع ادتامعة
سقه ( )733فى 2015/6/1
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لــــواه
هلى ( )900فٗ 5322/6/2
هئ ٌٛانغبيؼخ :
ثؼل اإلعالع ػهٗ انمبٌَٕ هلى ( )94نَُخ  2495ثْؤٌ رُظٛى انغبيؼبد انًٖوٚخ ٔالئؾزخ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرًٓب .
ٔػهٗ لبٌَٕ انقليخ انًلَٛخ انٖبكه ثبنمبٌَٕ هلى ( )29نَُخ . 5322
ٔلواه هئ ٌٛانغٓي انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى ( )99نَُخ  2494ثؤػزًبك علأل ٔظبئف لَى رؼهٛى عُغب ٔانمواهاد انالؽمخ نّ
ٔافوْب انمواه هلى ( )94نَُخ  5322ثْؤٌ اػبكح رمٛٛى "إكاهح انْئٌٕ انغجٛخ "إنٗ االكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انغجٛخ ماد كهعخ انًلٚو انؼبو
ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف االكاهح انؼبنٛب .

" لـــــــــوه "
يبكح (ٚ : )2زكٌٕ انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نغبيؼخ عُغب (لَى انزؼهٛى) يٍ:
أٔالً  :يغهٌ انغبيؼخ.
صبَٛبً  :هئ ٌٛانغبيؼخ ٔٚزجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2اإلكاهح انؼبيخ نْئٌٕ يكزت أ.ك هئ ٌٛانغبيؼخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انًكزت انفُٗ

 -إكاهح انَكوربهٚخ

 -5اإلكاهح انؼبيخ نهزُغٛى ٔاإلكاهح ٔرزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انزُظٛى ٔعوق انؼًم-8-

 إكاهح رورٛت انٕظبئف ٔرقغٛظ انمٕٖ انؼبيهخ -0اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انمبََٕٛخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انفزٕٖ ٔانؼمٕك

 -إكاهح انمضبٚب ٔانزُفٛن ٔانؾغي اإلكاهٖ

 -إكاهح انزؾمٛمبد

 -إكاهح انْكبٖٔ ٔانزظهًبد

 -9اإلكاهح انؼبيخ نًوكي انًؼهٕيبد ٔانزٕصٛك ٔكػى إرقبم انمواه ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انؾَبثبد ٔانْجكبد

 -إكاهح انًؼهٕيبد ٔاإلؽٖبء

 -إكاهح انزٕصٛك ٔانًكزجخ

 -إكاهح انُْو

 إكاهح كػى إرقبم انمواه -2اإلكاهح انؼبيخ نهؼاللبد انؼبيخ ٔاإلػالو ٔ ..رزكٌٕ يٍ:
 إكاهح ّئٌٕ اإلرٖبل ٔانؼاللبد انلٔنٛخ إكاهح اإلػالو إكاهح انؼاللبد انلافهٛخ -6اإلكاهح انؼبيخ نًغجؼخ انغبيؼخٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انزًًٖٛبد ٔانًمبَٚبد إكاهح انزْغٛم ٔاإلَزبط-9-

 إكاهح انْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ -9اإلكاهح انؼبيخ نأليٍ ٔرزكٌٕ يٍ:
 -إكاهح أيٍ األفواك

 -إكاهح أيٍ انًُْؤد

 -9يكزت فليخ انًٕاعُ( ٍٛإكاهح) ٚٔ ..زكٌٕ يٍ:
 -لَى االٍزؼاليبد

 -لَى انْكبٖٔ

 -4إكاهح يوكي انزلهٚت ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -لَى رقغٛظ انجوايظ

 -لَى رُفٛن انجوايظ

 -لَى انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى

 -لَى انقليبد انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ

 -23إكاهح انزقغٛظ ٔانًزبثؼخ
 -22إكاهح يكزت انًزبثؼخ
 -25إكاهح اإلؽٖبءاد انًوكيٚخ
 -20إكاهح انَاليخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ
 -29إكاهح رغٕٚو ٔرمٕٚى األكاء نضًبٌ انغٕكح
 -22إكاهح انًؼًم انًوكئٖ ..رزكٌٕ يٍ:
 -ألَبو انٕؽلاد انًؼًهٛخ

 لَى انقليبد انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ- 11 -

صبنضبً َ :بئت هئ ٌٛانغبيؼخ نْئٌٕ انزؼهٛى ٔانغالة ٚٔ ..زجؼخ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2يكزت أ.ك َبئت هئ ٌٛانغبيؼخ نْئٌٕ انزؼهٛى ٔانغالة (إكاهح)
 -5اإلكاهح انؼبيخ نْئٌٕ انزؼهٛى ٔ ..رزكٌٕ يٍ:
 -إكاهح ّئٌٕ انزَغٛم ٔانلهاٍخ ٔااليزؾبَبد

 -إكاهح ّئٌٕ انٕافلٍٚ

 -إكاهح ّئٌٕ انقوٚغٍٛ

 -إكاهح رؾوٚو انْٓبكاد

 -0اإلكاهح انؼبيخ نهًلٌ انغبيؼٛخ ٔانزغنٚخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح ّئٌٕ انًلٌ انغبيؼٛخ (عهجخ) إكاهح ّئٌٕ انًلٌ انغبيؼٛخ (عبنجبد) إكاهح انزغنٚخ إكاهح انْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ -9اإلكاهح انؼبيخ نوػبٚخ انْجبة ٔرزكٌٕ يٍ:
 -إكاهح انُْبط انوٚبضٗ

 -إكاهح انُْبط انضمبفٗ ٔانفُٗ

 -إكاهح األٍو

 -إكاهح انُْبط االعزًبػٗ ٔانوؽالد

 -إكاهح انغٕانخ ٔانقليخ انؼبيخ

 -إكاهح اإلٍزبك انوٚبضٗ

 إكاهح انقليبد انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ- 11 -

 -2اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انغجٛخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انغت انؼالعٗ

 -إكاهح انغت انٕلبئٗ

 -إكاهح انْئٌٕ انفُٛخ

 -إكاهح انْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ

هاثؼبً َ :بئت هئ ٌٛانغبيؼخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔانؼاللبد انضمبفٛخ ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2يكزت أ.ك َ /بئت هئ ٌٛانغبيؼخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔانؼاللبد انضمبفٛخ (إكاهح).
 -5اإلكاهح انؼبيخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انجؾٕس انؼهًٛخ ٔانجٛئٛخ

 -إكاهح يوكي رلهٚت انًؼٛلٍٚ

 -إكاهح ّئٌٕ انزَغٛم ٔانلهاٍخ

 -إكاهح ّئٌٕ انقوٚغٔ ٍٛرؾوٚو انْٓبكاد

 -0اإلكاهح انؼبيخ نهؼاللبد انضمبفٛخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انؼاللبد انؼهًٛخ إكاهح انزجبكل ٔانُْبط انضمبفٗ ٔانًؤرًواد. إكاهح ّئٌٕ انجؼضبد ٔاألعبىاد انلهاٍٛخ. -9اإلكاهح انؼبيخ نهًكزجبد ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انًكزجخ انًوكيٚخ

 -إكاهح ّئٌٕ يكزجبد انكهٛبد.

 إكاهح انقليبد انًبنٛخ ٔاالكاهٚخ- 12 -

فبيَبً َ :بئت هئ ٌٛانغبيؼخ نْئٌٕ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2يكزت أ.ك َبئت هئ ٌٛانغبيؼخ نْئٌٕ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ (إكاهح)
 -5اإلكاهح انؼبيخ نًْؤػبد انجٛئخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -2إكاهح يزبثؼخ رُفٛن انًْؤػبد انجؾضٛخ ٔانجٛئٛخ.
 -5إكاهح رقغٛظ ٔرًُٛخ انجٛئخ
 -0اإلكاهح انؼبيخ نْئٌٕ فليخ انًغزًغ ٔرزكٌٕ يٍ :
 -2إكاهح يزبثؼخ ٔرمٛٛى أكاء انٕؽلاد ماد انغبثغ انقبٓ
 -5إكاهح انًُْؤد انغبيؼٛخ نغٛو انغالة
ٍبكٍبً  :أي ٍٛػبو انغبيؼخ ٔٚؼبَّٔ األيُبء انًَبػلٚٔ .. ٍٚزجغ أي ٍٛػبو انغبيؼخ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2يكزت أي ٍٛػبو انغبيؼخ (إكاهح)
 -5أيبَخ ّئٌٕ يغهٌ انغبيؼخ (إكاهح)
 -0اإلكاهح انؼبيخ نهؾَبثبد ٔانًٕاىَخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انؾَبثبد

 -إكاهح انًٕاىَخ

 -إكاهح انًزبثؼخ انًبنٛخ

 -إكاهح انقيُٚخ

 -9اإلكاهح انؼبيخ نهؾَبثبد انقبٕخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ -:
 -إكاهح ؽَبثبد انُٖبكٚك انقبٕخ

 إكاهح ؽَبثبد انٕؽلاد ماد انغبثغ انقبٓ- 13 -

 -2اإلكاهح انؼبيخ نهًْزوٚبد ٔانًقبىٌ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انًْزوٚبد

 -إكاهح انًقئٌ انَهؼٗ

 -إكاهح انًقبىٌ

 -6اإلكاهح انؼبيخ نهزٕعٛخ انًبنٗ ٔاإلكاهٖ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انزٕعٛخ انًبنٗ

 -إكاهح انزٕعٛخ اإلكاهٖ

 -9اإلكاهح انؼبيخ نْئٌٕ انؼبيهٔ .. ٍٛرزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح ّئٌٕ انقليخ

 -إكاهح ٔصبئك انقليخ

 -إكاهح االٍزؾمبلبد

 -إكاهح هػبٚخ انؼبيهٍٛ

 إكاهح انزؤئ ٍٛانًؼبّبد -9اإلكاهح انؼبيخ نْئٌٕ أػضبء ْٛئخ انزلهٔ .. ٌٚرزكٌٕ يٍ:
 إكاهح ّئٌٕ انقليخ إكاهح ٔصبئك انقليخ إكاهح االٍزؾمبلبد -4اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ اإلكاهٚخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ:
 -إكاهح انَكوربهٚخ ٔانًؾفٕظبد

 -إكاهح انقليبد انلافهٛخ

 إكاهح ّئٌٕ انًمو ٔ..رزكٌٕ يٍ: -لَى انوٍى ٔانزًٖٛى

 لَى ٕٛبَخ انًجُٗ- 14 -

 -لَى انُظبفخ

 -23اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ :
 -إكاهح انًْؤػبد

ـ

إكاهح انٕهُ ٔانٖٛبَخ

 إكاهح انؾلائكٍبثؼبً  :كهٛبد انغبيؼخ (انغت – عت األٍُبٌ – انٖٛلنخ – انؼهٕو – انزوثٛخ – انزوثٛخ انُٕػٛخ – انزغبهح – انؾمٕق – اٜكاة – انزًوٚض
– انيهاػخ – انُٓلٍخ – انزوثٛخ انوٚبضٛخ) ٔعًٛؼٓب ثلهعخ يلٚو ػبو ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف اإلكاهح انؼهٛب ٚٔ ..زكٌٕ انجُبء
انزُظ ًٗٛنكم كهٛخ يٍ :
 يغهٌ انكهٛخ ػًٛل انكهٛخ ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ : يكزت انؼًٛل (لَى) يكزت فليخ انًٕاعُ( ٍٛلَى)ٔ -0كٛم انكهٛخ نْئٌٕ انزؼهٛى ٔانغالة ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 إكاهح ّئٌٕ انزؼهٛى إكاهح هػبٚخ انغالة إكاهح انٕهُ (كهٛخ انُٓلٍخ) لَى انًالػت ٔانًُْؤد انوٚبضٛخ (كهٛخ انزوثٛخ انوٚبضٛخ) يكزت ٔكٛم انكهٛخ (لَى)ٔ -9كٛم انكهٛخ نهلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔانؼاللبد انضمبفٛخ ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 إكاهح انلهاٍبد انؼهٛب ٔانجؾٕس ٔانؼاللبد انضمبفٛخ -إكاهح انًكزجخ

 يكزت ٔكٛم انكهٛخ (لَى)- 15 -

ٔ -2كٛم انكهٛخ نْئٌٕ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئخ ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 يكزت ٔكٛم انكهٛخ (لَى) -6أي ٍٛانكهٛخ (كهعخ يلٚو ػبو ) ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -إكاهح انْئٌٕ اإلكاهٚخ

إكاهح انْئٌٕ انًبنٛخ

 إكاهح أيبَخ يغهٌ انكهٛخ لَى أيبَخ يغهٌ كهٛخ انغت -9صبيُبً  :انًؼٓل انفُٗ نهزًوٚض ٚٔ ..زكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2هئ ٌٛيغهٌ إكاهح انًؼٓل
 -5يلٚوح انًؼٓل (كبهك فبٓ)
ٔ -0كٛهخ انًؼٓل (كهعخ أٔنٗ ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نهزًوٚض انؼبنٗ ) ٚٔ ..زجؼٓب انزمًَٛبد اٜرٛخ
 -لَى ّئٌٕ انزؼهٛى

 -لَى هػبٚخ انغبنجبد

 -لَى انْئٌٕ انًبنٛخ

 -لَى انْئٌٕ اإلكاهٚخ

ربٍؼبً  :انٕؽلاد ماد انغبثغ انقبٓ
انًبكح (ٚ : )5ؼًم ثٓنا انمواه يٍ ربهٚـ ٕلٔهِ .
هئ ٌٛانغبيؼخ
(أ.ك /ػجل انؾكٛى ػجل انقبنك فهٛم)
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بياٌ
بهليات ادتامعة وتاسيخ إىشائَا
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دامعة طيطا
اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

أ – الهليات العنلية
و

الهلية

طية اإلىشاء

1
2
3
4
5
6
7

الطب
العلوو
الضيذلة
طب األطياٌ
اهليذطة
الضساعة
التنشيض

1962
1969
1976
1976
1983
1993
2000

ب -الهليات اليعشية
و

الهلية

طية اإلىشاء

1
2
3
4
5
6

الرتبيـــة
التذـاسة
اآلداب
اذتكوم
الرتبية اليوعية
الرتبية الشياضية

1969
1973
1975
1980
1989
1994
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البياء التيعينى والوظيفى لكظه تعليه طيطا
( اإلداسة العامة )
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دامعة طيطا
اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اإلداسة العامة
لشئوٌ خذمة
اجملتنع
اإلداسة العامة
للنهتبات

اإلداسة العامة
ملششوعات
البيئة
اإلداسة العامة
لشئوٌ التعليه

إداسة املعنل املشنضى

إداسة شئوٌ التظذيل والذساطة واإلمتشاىات

إداسة شئوٌ الوافذيً

إداسة شئوٌ ارتشجيني

إداسة حتشيش الشَادات

إداسة الطب العالدى

إداسة الطب الوقائى

إداسة الشئوٌ الفيية

إداسة الشئوٌ املالية واإلداسية

إداسة شئوٌ املذٌ ادتامعية (طلبُ )

إداسة شئوٌ املذٌ ادتامعية (طالبات)

إداسة التػزية

إداسة الشئوٌ املالية واإلداسية

إداسة اليشاط الشياضى

إداسة اليشاط الجكافى والفيى

إداسة ادتوالة وارتذمة العامة

إداسة اليشاط االدتناعى والشسالت

إ إداسة األطش

إداسة االطتاد الشياضى

إداسة ارتذمات املالية واالداسية

إداسة العالقات العلنية

إداسة التبادل واليشاط الجكافى واملؤمتشات

إداسة شئوٌ البعجات واألداصات الذساطية

إداسة شئوٌ التظذيل والذساطة

إداسة مشنض تذسيب املعيذيً

إداسة البشوخ العلنية والبيئية

إداسة شئوٌ ارتشجيني وحتشيش الشَادات

إداسة املهتبة املشنضية

إداسة شئوٌ مهتبات الهليات

إداسة ارتذمات املالية واإلداسية

إداسة ختطيط وتينية البيئة

إداسة متابعة وتيفيز املششوعات البشجية والبيئية

إداسة متابعة وتكييه إداء الوسذات رات الطابع ارتاص

إداسة امليشآت ادتامعية لػري الطالب

إداسة اذتظابات

إداسة املواصىة

إداسة املتابعة املالية

إداسة ارتضيية

إداسة سظابات الضياديل ارتاصة

إداسة سظابات الوسذات رات الطابع ارتاص

إداسة املشرتيات

إداسة املخاصٌ

إداسة املخضوٌ الظلعى

إداسة التوديُ املاىل

إداسة التوديُ االداسى

إداسة شئوٌ ارتذمة

إداسة االطتشكاقات

إداسة وثائل ارتذمة

إداسة شئوٌ ارتذمة

إداسة وثائل ارتذمة

إداسة االطتشكاقات

إداسة سعاية العاملني

إداسة التأمني واملعاشات

إداسة الظهشتاسية واحملفوظات

إداسة ارتذمات الذاخلية

إداسة شئوٌ املكش

إداسة املششوعات

إداسة الوسش والضياىة

إداسة اذتذائل

إداسة اذتاطبات والشبهات

إداسة املعلومات واالسضاء

إداسة التوثيل واملهتبة

إداسة اليشش

إداسة دعه اختار الكشاس

إداسة التضنينات واملكايظات

إداسة الشئوٌ املالية واإلداسية
إداسة التشػيل واالىتاز

إداسة مشنض التذسيب

إداسة خذمة املواطيني

إداسة الظالمة والضشة املَيية

إداسة اإلسضاءات املشنضية

- 21 -

اإلداسة العامة
للشظابات
ارتاصة

اإلداسة العامة
للنشرتيات
واملخاصٌ

اإلداسة العامة
للتوديُ املاىل
واالداسى

اإلداسة العامة
لشئوٌ اعطاء
ٍيئة التذسيع
اإلداسة العامة
للشئوٌ
الطبية

مهتب اليائب  -إداسة

اإلداسة العامة
لشئــوٌ
العاملني
اإلداسة العامة
للذسطات العليا
والبشوخ

ىائب سئيع ادتامعة لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

اإلداسة العامة
للشــئـــوٌ
اإلداسية
اإلداسة العامة
لشعاية الشباب

اإلداسة العامة لألمً

إداسة تطويش وتكويه االداء
لطناٌ ادتودة

اإلداسة العامة
للشــئــوٌ
اهليذطية
اإلداسة العامة
للعالقات
الجكافية

اإلداسة العامة
للشئوٌ الكاىوىية

إداسة مهتب
املتابعة

اإلداسة العامة
ملشنض املعلومات
والتوثيل ودعه
اختار الكشاس

اإلداسة العامة
للشظابات
واملواصىة

أماىة شئوٌ زتلع ادتامعة  -إداسة
مهتب اليائب  -إداسة

الهليات
ىائب سئيع ادتامعة للذسطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

وسذات رات
طابــع خاص

أمـيـــً الـذـامـعـة
األمياء املظاعذيً

مهتب أمني ادتامعة  -إداسة
مهتب اليائب  -إداسة

اإلداسة العامة
للتيعيه واالداسة

إداسة التخطيط
واملتابعة

وسذات رات طابع خاص

ىائب سئيع ادتامعة لشئوٌ
التعليه والطالب

اإلداسة العامة لشئوٌ
مهتب سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة للعالقات
العامة واالعالو

اإلداسة العامة
ملطبعة
ادتامعة
اإلداسة العامة
للنذٌ ادتامعية
والتػزية

زتلع ادتامعة
اهليهل التيعينى والوظيفى دتامعة طيطا
قظه تعليه طيطا
يوىيُ  2015و

سئيع ادتامعة

أوالً
البياء التيعينى والوظيفى للتكظينات التيعينية التابعة مباششة
للظيذ األطتار الذنتوس  /سئيع ادتامعة
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة
اإلداسات العامة التابعة
للظيذ األطتار الذنتوس  /سئيع ادتامعة

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة
لشئوٌ مهتب

أ.د /سئيع
ادتامعة

اإلداسة
العامة
للتيعيه
واالداسة

اإلداسة
العامة
للشئوٌ
الكاىوىية

اإلداسة العامة
ملشنض
املعلومات
والتوثيل ودعه
اختار الكشاس
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اإلداسة العامة
للعالقات
العامة
واالعالو

اإلداسة
العامة
ملطبعة
ادتامعة

اإلداسة
العامة
لألمً

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اإلداسات التابعة للظيذ األطتار الذنتوس  /سئيع ادتامعة

سئيع ادتامعة

إداسة
مهتب
خذمة
املواطيني

إداسة
مشنض
التذسيب

إداسة
التخطيط
واملتابعة

إداسة
مهتب
املتابعة

إداسة
اإلسضاءات
املشنضية
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إداسة
الظالمة
والضشة
املَيية

إداسة تطويش
وتكويه
االداء
لطناٌ
ادتودة

إداسة
املعنل
املشنضى

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة لشئوٌ مهتب سئيع ادتامعة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه 116لظية  1996و

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة لشئوٌ
مهتب سئيع ادتامعة

إداسة
الظهـــشتاسية

إداسة
املهتب الفيى
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للتيعيه واالداسة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  31لظية  1995و

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة
للتيعيــه واالداسة

إداسة تشتيب الوظائف
وختطيط الكوى العاملة

إداسة التيعيه وطشم
العنل
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشئوٌ الكاىوىية
طبكا ملوافكة وصاسة املالية بهتابَا سقه 1142فى 87/4/22
ونتاب ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  2762فى  1999/8/11و

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة
للشئـــوٌ الكاىوىيـة

إداسة
الفتوى والعكود

إداسة
التشكيكات

إداسة
الكطايا والتيفيز
واذتذض االداسى
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إداسة
الشهاوى والتعلنات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة ملشنض املعلومات ودعه واختار الكشاس
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  431لظية  378 ، 1982لظية 1993

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة ملشنض املعلومات
والتوثيل ودعه اختار الكشاس

إداسة
املعلومات واإلسضاء

إداسة
اذتاطبات
والشبهات

إداسة
التوثيل واملهتبة
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إداسة
اليشـــش

إداسة
دعه اختار الكشاس

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للعالقات العامة واالعالو
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  396لظية 2009

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة للعالقات
العامة واإلعالو

إداسة
العالقات الذاخلية

إداسة
شئوٌ االتضاالت
والعالقات الذولية
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إداسة
االعـــــــــــالو

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينـــى والوظيـفــى لإلداسة العامة للنطبعــة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  512لظية 2008

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة
ملطبعة ادتامعة

إداسة
التضنينات واملكايظات

إداسة
التشػيل واالىتاز
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إداسة
الشئوٌ املالية واإلداسية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينـــى والوظيـفــى لإلداسة العامة لألمً
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  224لظية 2011

سئيع ادتامعة

اإلداسة العامة
لألمً

إداسة
أمً امليشــآت

إداسة
أمـً األفــشاد
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينــى والوظيـفــى إلداسة مهتب خذمة املواطيني
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  431لظية 1982

سئيع ادتامعة

مهتب خذمة املواطيني
(اداسة )

قظه االطتعالمات

قظه الشهاوى
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينـــى والوظيـفــى إلداسة مشنض التذسيب
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  384لظية 1993

سئيع ادتامعة
إداسة
مشنض التذسيب

قظه
ختطيط الربامر

قظه
تيفيز الربامر

قظه
املتابعة والتكييه
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قظه ارتذمات
املالية واالداسية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينــى والوظيـفــى إلداسة املعنل املشنضى
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  44لظية 1979

سئيع ادتامعة
إداسة
املعنل املشنضى

قظه ارتذمات
املالية واإلداسية

الوسذات املعنلية
(قظه )
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ثاىياً
البياء التيعينى والوظيفى للتكظينات التيعينية التابعة
للظيذ األطتار الذنتوس  /ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة
التكظينات التيعينية التابعة
ليائب سئيع ادتامعة لشئوٌ التعليه والطالب

سئيع ادتامعة
ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب
مهتب ىائب سئيع ادتامعة  -إداسة

اإلداسة العامة
لشئوٌ التعليه

اإلداسة العامة
لشعاية الشباب

اإلداسة العامة
للنذٌ ادتامعية والتػزية
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اإلداسة العامة
للشئوٌ الطبية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البيــــاء التيعينـــى والوظيـفــى لإلداسة العامة لشئوٌ التعليه
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  170لظية 1981

ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب

اإلداسة العامة
لشئوٌ التعليه

إداسة شئوٌ التظذيل
والذساطة واالمتشاىات

إداسة
شئوٌ الوافذيً

إداسة
شئوٌ ارتشجيني
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إداسة
حتشيش الشَادات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للنذٌ ادتامعية والتػزية
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  170لظية 1981

ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب

اإلداسة العامة
للنذٌ ادتامعية والتػزية

إداسة شئوٌ املذٌ
ادتامعية " طلبُ "

إداسة شئوٌ املذٌ
ادتامعية " طالبات "

إداسة
التػزية
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إداسة الشئوٌ
املالية واالداسية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة لشعاية الشباب
طبكا لكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  131لظية  ، 1985سقه  244لظية 1989
سقه  382لظية 1990

ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب

اإلداسة العـامـــة
لشعاية الشباب

إداسة
اليشاط
الشياضى

إداسة
اليشاط
الجكافى
والفيى

إداسة
األطش

إداسة
اليشاط
االدتناعى
والشسالت
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إداسة
ادتوالــة
وارتذمة
العامة

إداسة
االطتاد
الشياضى

إداسة
ارتذمات
املالية
واإلداسية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشئوٌ الطبية
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  49لظية 2015

ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ التعليه والطالب

اإلداسة العامة
للشئوٌ الطبية

إداسة
الطب العالدى

إداسة
الطب الوقائى

إداسة
الشئوٌ الفيية
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إداسة
الشئوٌ املالية واالداسية

ثالجـاً
البياء التيعينى والوظيفى للتكظينات التيعينية التابعة
للظيذ األطتار الذنتوس  /ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ الذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

- 41 -

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة
التكظينات التيعينية التابعة
ليائب سئيع ادتامعة للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

سئيع ادتامعة
ىائب سئيع ادتامعة
للذساطات العليا والبشوخ
والعالقات الجكافية
مهتب ىائب سئيع ادتامعة  -إداسة

اإلداسة العامة
للذساطات العليا والبشوخ

اإلداسة العامة
للعالقات الجكافية
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اإلداسة العامة
للنهتبـــــات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للذساطات العليا والبشوخ
طبكا لكشاس ى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  415لظية 1989و  384 ،لظية 1993و

ىائب سئيع ادتامعة
للذساطات العليا والبشوخ

اإلداسة العامة
للذساطات العليا والبشوخ

إداسة شئوٌ
التظذيل والذساطة

إداسة مشنض
تذسيب املعيذيً

إداسة البشوخ
العلنية والبيئية
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إداسة شئوٌ ارتشجيني
وحتشيش الشَادات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للعالقات الجكافية
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  415لظية 1989و

ىائب سئيع ادتامعة للذساطات
العليا والبشوخ والعالقات الجكافية

االداسة العامة
للعالقات الجكافية

إداسة
العالقات العلنية

إداسة شئوٌ البعجات
واالداصات الذساطية

- 43 -

إداسة التبادل واليشاط
الجكافى واملؤمتشات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للنهتبات
طبكا لكشاس ى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  261لظية  1035 ، 1988لظية 2000

ىائب سئيع ادتامعة للذساطات
العليا والبشوخ والعالقات الجكافية

االداسة
العامة للنهتبات

إداسة
شئوٌ مهتبات الهليات

إداسة
املهتبة املشنضية
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إداسة
ارتذمات املالية واإلداسية

سابعـاً
البياء التيعينى والوظيفى للتكظينات التيعينية التابعة
للظيذ األطتار الذنتوس  /ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ خذمة اجملتنع وتينية البيئة
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

التكظينات التيعينية التابعة
ليائب سئيع ادتامعة لشئوٌ خذمة اجملتنع وتينية البيئة

سئيع ادتامعة
ىائب سئيع ادتامعة
لشئوٌ خذمة اجملتنع
وتينية البيئة
مهتب ىائب سئيع ادتامعة  -إداسة

اإلداسة العامة
لشئوٌ خذمة اجملتنع

اإلداسة العامة
ملششوعات البيئة
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة ملششوعات البيئة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  16لظية 1993و

ىائب سئيع ادتامعة لشئوٌ
خذمة اجملتنع وتينية البيئة

االداسة العامة
ملششوعات البيئة

إداسة ختطيط

إداسة متابعة تيفيز
املششوعات البشجية والبيئية

وتـيـنـيـة الـبـيـئـة

- 47 -

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة
لشئوٌ خذمة اجملتنع وتينية البيئة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  16لظية 1993و

ىائب سئيع ادتامعة لشئوٌ
خذمة اجملتنع وتينية البيئة

االداسة العامة
لشئوٌ خذمة اجملتنع

إداسة امليشآت
ادتامعية لػري الطالب

إداسة متابعة وتكييه أداء
الوسذات رات الطابع ارتاص
- 48 -

خامظـاً
البياء التيعينى والوظيفى للتكظينات التيعينية التابعة
للظيذ األطتار  /أمني عاو ادتامعة

- 49 -

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

التكظينات التيعينية التابعة ألمني عاو ادتامعة

أمني عاو ادتامعة
األمياء املظاعذيً

مهتب أمني ادتامعة (إداسة )

اإلداسة
العامة
للشظابات
واملواصىة

اإلداسة
العامة
للشظابات
ارتاصة

اإلداسة
العامة
للنشرتيات
واملخاصٌ

إداسة أماىة زتلع ادتامعة

اإلداسة
العامة
للشئوٌ
اهليذطية

اإلداسة
العامة
لشئوٌ
أعطاء ٍيئة
التذسيع
- 51 -

اإلداسة
العامة
لشئوٌ
العاملني

اإلداسة
العامة
للتودية
املاىل
واالداسى

اإلداسة
العامة
للشئوٌ
االداسية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشظابات واملواصىة
طبكا لكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  170لظية  ، 1981سقه  16لظية 1999
سقه  361لظية 2004

أمني ادتامعة

االداسة العامة
للشظابات واملواصىة

إداسة
املواصىة

إداسة
اذتظابات

إداسة
املتابعة
املالية

- 51 -

إداسة
ارتضيية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للنشرتيات واملخاصٌ
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  283لظية  16 ، 1994لظية 1999

أمني ادتامعة

االداسة العامة
للنشرتيات واملخاصٌ

إداسة
املشرتيات

إداسة
املخاصٌ
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إداسة
املخضوٌ
الظلعى

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشظابات ارتاصة
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  283لظية 1994

أمني ادتامعة

االداسة العامة
للشظابات ارتاصة

إداسة
سظابات الوسذات
رات الطابع
ارتاص

إداسة
سظابات
الضياديل ارتاصة
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للتوديُ املاىل واالداسى
طبكا لكشاس ى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  170لظية  573 ، 1981لظية 2005

أمني ادتامعة

االداسة العامة
للتوديُ املاىل واالداسى

إداسة
التوديُ اإلداسى

إداسة
التوديُ املاىل
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة لشئوٌ العاملني
طبكا لكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  170لظية  ، 1981سقه  431لظية 1982
سقه  96لظية 2011

أمني ادتامعة

االداسة العامة
لشئوٌ العاملني

إداسة
شئوٌ
ارتذمة

إداسة
وثائل
ارتذمة

إداسة
االطتشكاقات
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إداسة
سعاية
العاملني

إداسة
التأمني
واملعاشات

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة لشئوٌ أعطاء ٍيئة التذسيع
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  407لظية 2009

أمني ادتامعة

اإلداسة العامة لشئوٌ
أعطاء ٍيئة التذسيع

إداسة
شئوٌ ارتذمة

إداسة
االطتشكاقات
- 56 -

إداسة
وثائل ارتذمة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشئوٌ اإلداسية
طبكا لكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  170لظية  ، 1981سقه  431لظية 1982
سقه  410لظية  ، 1988سقه  375لظية 1993

أمني ادتامعة
االداسة العامة
للشئوٌ اإلداسية

إداسة
ارتذمات الذاخلية

إداسة

إداسة
شـئـوٌ املـكـش

قظه الشطه والتضنيه

قظه صياىة املبيى
- 57 -

الظهشتاسية واحملفوظات

قظه اليعافة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لإلداسة العامة للشئوٌ اهليذطية
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  68لظية 1991

أمني ادتامعة

اإلداسة العامة
للشئوٌ اهليذطية

إداسة
املششوعات

إداسة
الوسش والضياىة
- 58 -

إداسة
اذتذائل

ادتـــضء الجاىــى
نليـــــــات ادتامعـــــــــة

- 59 -

البياء التيعينى والوظيفى لهليات ادتامعة

- 61 -

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الطب
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  493لظية 2006

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

أمني الهلية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

سئيع قظه
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية طب األطياٌ
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  69لظية 2011
سقه  207لظية ، 2008

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الضيذلُ
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  207لظية  ، 2008سقه  69لظية 2011

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
- 63 -

إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية العلوو
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  272لظية  ، 1990سقه  541لظية 1990

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة شئوٌ
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الرتبية اليوعية
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  207لظية  ، 2008سقه  69لظية 2011

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية التذاسة
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  346لظية  ، 1988سقه  272لظية 1990

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

أمني الهلية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة شئوٌ
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية اذتكوم
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  346لظية  ، 1988سقه  272لظية 1990

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة شئوٌ
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الرتبية
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  346لظية  ، 1988سقه  272لظية 1990

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

أمني الهلية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة شئوٌ
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية اآلداب
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  346لظية  ، 1988سقه  272لظية 1990

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة شئوٌ
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية التنشيض
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  53لظية  ، 2009سقه  69لظية 2011

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الضساعة
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  53لظية  ، 2009سقه  69لظية 2011

زتلع الهلية
عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية اهليذطة
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  207لظية  ، 2008سقه  69لظية 2011

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

إداسة
سعاية
الطالب

إداسة
الــوسش

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع الهلية

البياء التيعينى والوظيفى لهلية الرتبية الشياضية
طبكا لكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  154لظية  ، 1995سقه  53لظية 2009
سقه  69لظية 2011

عنيذ الهلية
مهتب العنيذ ( قظه )

ونيل الهلية
لشئوٌ التعليه والطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
شئوٌ
التعليه

مهتب خذمة املواطيني (قظه)

أمني الهلية

ونيل الهلية لشئوٌ خذمة
اجملتنع وتينية البيئة

ونيل الهلية للذساطات العليا
والبشوخ والعالقات الجكافية

مهتب ونيل الهلية

قظه
املالعب
وامليشآت
الشياضية

إداسة
سعاية
الطالب

مهتب ونيل الهلية

إداسة
الشئوٌ
اإلداسية
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إداسة
الشئوٌ
املالية

إداسة
أماىة
زتلع
الهلية

إداسة
الذساطات
العليا
والبشوخ
والعالقات
الجكافية

إداسة
املهتبة

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

البياء التيعينى والوظيفى للنعَذ الفيى للتنشيض
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
سقه  238لظية  ، 1998سقه  443لظية 2010

مذيشة املعَذ
نادس خاص

ونيلة املعَذ

قظه
شئوٌ التعليه

قظه
سعاية الطالبات

قظه
الشئوٌ املالية
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قظه
الشئوٌ االداسية

ادتــضء الجالح
مظتشفى دامعة طيطا التعلينى ادتذيذ
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الكواىني والكشسات امليشئة وامليعنة ملظتشفى دامعة طيطا التعلينى ادتذيذ
 يٕافمخ يغهٌ انغبيؼخ ثغهَزّ انًُؼملح فٗ  5325/22/56ػهٗ رؼلٚم يًَٗ انًَزْفٗ نٛكٌٕ يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼهًٗٛ
انؼبنًٗ انغلٚل .
 يٕافمخ انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد ثغهَزّ انًُؼملح ثزبهٚـ 5320/2/24ػهٗ اَْبء يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٙٛانؼبنًٗ
انغلٚل.
 لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاالكاهح هلى ( )232نَُخ  5320ثبػزًبك انٓٛكم انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب
انزؼه ًٙٛانؼبنًٗ انغلٚل .
 لواه هئ ٌٛانغبيؼخ هلى( )955فٗ  5320/9/2ثبػزًبك انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٙٛانؼبنًٗ
انغلٚل .
 لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاالكاهح هلى ( )026نَُخ  5320ثْؤٌ اٍزؾلاس انٕظبئف انزكواهٚخ ثغلٔل ٔظبئف لَى
انزؼهٛى انقبٕخ ثًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٙٛانؼبنًٗ انغلٚل.
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دامعة طيطا
اإلداسة العامة
أماىة زتلع ادتامعة

زتلع ادتامعة امليعكذ بتاسيخ 2012/11/26
ادتلظة سقه ( 4الشابعة)
املوضوع سقه ()3

انمــــواه
ٔافك يغهٌ انغبيؼخ ثغهَزّ انًُؼملح فٗ  5325/22/56ػهٗ رؼلٚم يًَٗ يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انؼبنًٗ
نٛكٌٕ يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ .

يلٚو اإلكاهح
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انَٛل األٍزبم انلكزٕه/ػجل انؾكٛى ػجل انقبنك فهٛم
هئ ٌٛعبيؼخ عُغب
رؾٛخ عٛجخ ٔثؼل
أرْوف ثبإلفبكح أٌ انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد لوه ثغهَزّ انًُؼملح ثزبهٚـ  5320/2/24انًٕافمخ ػهٗ إَْبء
(يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ) ماد كٛبٌ رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ يَزمم ثٓلف االهرمبء ثًَزٕٖ أكاء انؼًهٛخ
انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ثكهٛخ انغت ثبنغبيؼخ.

ٔرفضهٕا ٍٛبكركى ثمجٕل فبئك االؽزواو
أي ٍٛانًغهٌ االػهٗ نهغبيؼبد

(أ.ك  /أّوف يؾًٕك ؽبيل )
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مجَوسية مضش العشبية
سئاطة زتلع الوصساء
ادتَاص املشنضى للتيعيه واالداسة
سئيع ادتَاص

لواه
هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
هلى ( )232نَُخ 5320

هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح:
 ثؼل اإلعالع ػهٗ لبٌَٕ هلى  99نَُخ  2499ثئٕلاه َظبو انؼبيه ٍٛانًلَ ٍٛٛثبنلٔنخ ٔالئؾزّ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرّ .
ٔ ػهٗ لبٌَٕ هلى  229نَُخ  2469ثئَْبء انغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح .
ٔ ػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  209نَُخ  2499ثْؤٌ انًؼبٛٚو انالىيخ نزورٛت ٔظبئف انؼبيهٍٛ
انًلَ ٍٛٛثبنلٔنخ ٔاألؽكبو انزٗ ٚمزضٓٛب رُفٛنِ ٔرؼلٚالرّ .
ٔ ػهٗ ينكوح اإلكاهح انًوكيٚخ نزورٛت ٔيٕاىاَخ انٕظبئف ثْؤٌ اػزًبك ْٛكم رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼهًٗٛ
انؼبنًٗ ثُبء ػهٗ يٕافمخ انَهغخ انًقزٖخ ٔكٌٔ أٌ ٚزورت ػهٗ منك أٚخ أػجبء يبنٛخ علٚلح ٔانًؼزًلح يُب ثزبهٚـ .5320/0/29
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لــــــوه
يبكح (ٔٔ )2فك ػهٗ اػزًبك ْٛكم رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ثبنَُجخ نهٕظبئف انمٛبكٚخ ثبنًغًٕػخ
انُٕػٛخ نٕظبئف اإلكاهح انؼهٛب ٔاالّوافٛخ ثًقزهف انًغًٕػبد انُٕػٛخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ :
الدرجة

مسمى الوظيفة

اجملموعة النوعية

هئ ٌٛيغهٌ األيُبء
َبئت هئ ٌٛيغهٌ األيُبء (ػًٛل كهٛخ انغت)

كبكه ثؾضٗ

يلٚو انًَزْفٗ
َبئت يلٚو انًَزْفٗ
هئ ٌٛاإلكاهح انًوكيٚخ نهْئٌٕ انغجٛخ

انؼبنٛخ

اإلكاهح انؼهٛب

هئ ٌٛاإلكاهح انًوكيٚخ نْئٌٕ أيبَخ انًَزْفٗ

انؼبنٛخ

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو األيٍ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرٖبالد ٔانْجكبد

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو انْئٌٕ انؼالعٛخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهؼالط ثؤعو

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو انقليبد انغجٛخ ٔانفُٛخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو انزًٕ ٍٚانغجٗ ٔانٖٛلنٛبد

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهفُللخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب
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يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهؾَبثبد ٔانًٕاىَخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهًْزوٚبد ٔانًقبىٌ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ اإلكاهٚخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهًٕاهك انجْوٚخ

يلٚو ػبو

اإلكاهح انؼهٛب

يلٚو إكاهح انؼاللبد انؼبيخ

األٔنٗ

اإلػالو

يلٚو إكاهح فليخ انًٕاعٍُٛ

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح انغٕكح ٔرمٛٛى األكاء

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح يكزت يلٚو انًَزْفٗ

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح أيبَخ يغهٌ األيُبء

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح انَاليخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ

األٔنٗ

األيٍ انُٖبػٗ

يلٚو إكاهح أيٍ األفواك

األٔنٗ

األيٍ

يلٚو إكاهح أيٍ انًُْآد

األٔنٗ

األيٍ

يلٚو إكاهح انْئٌٕ انمبََٕٛخ

األٔنٗ

انمبٌَٕ

يلٚو إكاهح انزقغٛظ ٔيزبثؼخ انقغخ

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح انزَٕٚك انغجٗ

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انًؼهٕيبد ٔاإلؽٖبء

األٔنٗ

اإلؽٖبء ٔانوٚبضٛبد
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يلٚو إكاهح انؾبٍجبد ٔانْجكبد

األٔنٗ

اإلؽٖبء ٔانوٚبضٛبد

يلٚو إكاهح انًكزجخ

األٔنٗ

انًكزجبد ٔانٕصبئك

يلٚو إكاهح انزَغٛم انغجٗ ٔاإلؽٖبء

األٔنٗ

انفُٛخ  /رًوٚض ٕٔؾخ ػبيخ

يلٚو إكاهح انؼاللبد انؼهًٛخ ٔانًؤرًواد

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح ّئٌٕ األعجبء

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح ّئٌٕ انزًوٚض

األٔنٗ

انزًوٚض انؼبنٗ

يلٚو إكاهح انزلهٚت انفُٗ نألعجبء ْٔٛئخ انزًوٚض

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح انؼٛبكاد انقبهعٛخ (ركواهٖ)

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح انغت انٕلبئٗ ٔيكبفؾخ انؼلٖٔ

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح انؼُبٚخ انًوكيح ٔانؾبالد انؾوعخ

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح انؼًهٛبد انغواؽٛخ

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح االٍزمجبل ٔانغٕاها

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح ثُك انلو

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح انًؼبيم

األٔنٗ

انؼهٕو

يلٚو إكاهح انجبصٕنٕعٛب ٔانزْوٚؼ

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح األّؼخ

األٔنٗ

انغت انجْوٖ

يلٚو إكاهح األلَبو انؼالعٛخ (ركواهٖ)

األٔنٗ

انغت انجْوٖ
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يلٚو إكاهح انٖٛلنٛبد

األٔنٗ

انٖٛلنخ

يلٚو إكاهح انًَزهييبد انغجٛخ

األٔنٗ

انٖٛلنخ

يلٚو إكاهح انْئٌٕ انفُٛخ

األٔنٗ

انُٓلٍخ

يلٚو إكاهح انزؾٖٛم ٔانٖوف

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح ّئٌٕ انزغنٚخ

األٔنٗ

انزغنٚخ ٔانزلثٛو انًُينٗ

يلٚو إكاهح انًغبػى ٔانكبفٛزوٚبد

األٔنٗ

انزغنٚخ ٔانزلثٛو انًُينٗ

يلٚو إكاهح انزفزٔ ِٛانولبثخ ػهٗ األغنٚخ

األٔنٗ

انزغنٚخ ٔانزلثٛو انًُينٗ

يلٚو إكاهح ّئٌٕ انًوضٗ ٔاإللبيخ

األٔنٗ

انقليبد االعزًبػٛخ

يلٚو إكاهح يوالجخ انًقئٌ انَهؼٗ

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انؾَبثبد

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انًٕاىَخ

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انقيُٚخ

األٔنٗ

انًكزجٛخ

يلٚو إكاهح انًْزوٚبد

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انًقبىٌ

األٔنٗ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح ٕٛبَخ انًجبَٗ ٔانًُْآد

األٔنٗ

انُٓلٍخ

يلٚو إكاهح انٕهُ

األٔنٗ

انُٓلٍخ

يلٚو إكاهح ٕٛبَخ األعٓيح انغجٛخ

األٔنٗ

انُٓلٍخ
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يلٚو إكاهح ّئٌٕ انًمو

األٔنٗ

انفٌُٕ

يلٚو إكاهح انغَٛم ٔانكٗ

األٔنٗ

انفُٛخ  /فٌُٕ ٔػًبهح

يلٚو إكاهح انقليبد انلافهٛخ

األٔنٗ

انًكزجٛخ

يلٚو إكاهح ّئٌٕ انؼبيهٍٛ

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح هػبٚخ انؼبيهٍٛ

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح االٍزؾمبلبد

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح انًؼبّبد

األٔنٗ

انزًُٛخ اإلكاهٚخ

يلٚو إكاهح ٔصبئك انقليخ

األٔنٗ

انًكزجٛخ

يبكح (ٚ )5زى اثالؽ عبيؼخ عُغب ثٖٕهح يٍ ْنا انمواه إلػًبل ّئَٕٓب فٗ ْنا انقٖٕٓ .
يبكح (ٚ )0ؼًم ثٓنا انمواه يٍ ربهٚـ ٕلٔهِ .

انمبئى ثبػًبل
هئ ٌٛانغٓبى انًوكي٘ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
(عٓٛبٌ ػجل انوؽًٍ )
- 84 -

دامعة طيطا
مهتب سئيع ادتامعة

لـــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــوه

هئ ٌٛانغبيؼخ
ثؼل اإلعالع ػهٗ انمبٌَٕ هلى ( )94نَُخ 2495و ثْؤٌ رُظٛى انغبيؼبد انًٖوٚخ ٔالئؾزخ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرًٓب .
ٔانمبٌَٕ هلى ( )99نَُخ 2499و ثْؤٌ َظبو انؼبيه ٍٛانًلَ ٍٛثبنلٔنخ ٔالئؾزخ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرًٓب .
ٔػهٗ يٕافمخ يغهٌ انٕىهاء ثغهَزّ انًُؼملح فٗ 2499/25/9و ػهٗ فٖم يْؤع انًَزْفٗ انغبيؼٗ انغلٚل ػٍ يْؤع
انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ انزبثغ نغبيؼخ عُغب .
ٔػهٗ يٕافمخ يغهٌ انغبيؼخ فٗ عهَزّ انًُؼملح فٗ 5325/22/56و ثكٌٕ يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ماد كٛبٌ
رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ يَزمم .
ٔػهٗ لواه هئ ٌٛانغبيؼخ هلى ( )5346ثزبهٚـ 5325/25/4و ػهٗ إَْبء يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ماد كٛبٌ
رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ يَزمم .
ٔػهٗ يٕافمخ انًغهٌ األػهٗ نهغبيؼبد ثغهَزّ هلى ( )292ثزبهٚـ 5320/2/24و ػهٗ إَْبء يَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ
ماد كٛبٌ رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ يَزمم .
ٔػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى ( )232نَُخ 5320و ثبنًٕافمخ ػهٗ اػزًبك ْٛكم رُظٔٔ ًٗٛظٛفٗ نًَزْفٗ
عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ثبنَُجخ نهٕظبئف انمٛبكٚخ ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف اإلكاهح انؼهٛب ٔاإلّوافٛخ ثًقزهف
انًغًٕػبد انُٕػٛخ .
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ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
يبكح (ٚ )2كٌٕ انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نًَزْفٗ عبيؼخ عُغب انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ انغلٚل ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ :
أٔالً  :يغهٌ األيُبء ٔٚوأٍّ انَٛل األٍزبم انلكزٕه  /هئ ٌٛانغبيؼخ .
صبَٛبً َ :بئت هئ ٌٛيغهٌ األيُبء

(أ.ك  /ػًٛل كهٛخ انغت)

ٔٚزجؼخ يجبّوح :
 إكاهح أيبَخ يغهٌ األيُبء .صبنضبً  :يلٚو انًَزْفٗ

(كبكه ثؾضٗ )

ٔٚزجغ يلٚو انًَزْفٗ يجبّوح :
َ -2بئت يلٚو انًَزْفٗ

(كبكه ثؾضٗ )

 -5يكزت يلٚو انًَزْفٗ

(إكاهح)

 -0اإلكاهح انؼبيخ نأليٍ ٔ ..رزكٌٕ يٍ:
(أ) إكاهح أيٍ األفواك
(ة) إكاهح أيٍ انًُْبد
 -9إكاهح انؼاللبد انؼبيخ
 -2إكاهح فليخ انًٕاعٍُٛ
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ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
 -6إكاهح انَاليخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ
 -9إكاهح انغٕكح ٔرمٛٛى األكاء
 -9إكاهح انزَٕٚك انغجٗ
 -4إكاهح انْئٌٕ انمبََٕٛخ
 -23إكاهح انزقغٛظ ٔيزبثؼخ انقغخ
 -22اإلكاهح انؼبيخ نزكُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرٖبالد ٔانْجكبد ٔرزكٌٕ يٍ :
(أ) إكاهح انًؼهٕيبد ٔاإلؽٖبء .
(ة) إكاهح انؾَجبد ٔانْجكبد .
(ط) إكاهح انًكزجخ .
هاثؼبً  :كًب ٚزجغ أ.ك  /يلٚو انًَزْفٗ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ انوئَٛٛخ األرٛخ :
 -2اإلكاهح انًوكيٚخ نهْئٌٕ انغجٛخ ٔ ..رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ األرٛخ :
(أ) اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انؼالعٛخ ٔ ...رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح ّئٌٕ األعجبء
 إكاهح ّئٌٕ انزًوٚض
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ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
 إكاهح انزلهٚت انفُٗ نألعجبء ْٔٛئخ انزًوٚض
 إكاهح انؼٛبكاد انقبهعٛخ (ركواهٖ)
 إكاهح انغت انٕلبئٗ ٔيكبفؾخ انؼلٖٔ.
 إكاهح انؼُبٚخ انًوكيح ٔانؾبالد انؾوعخ .
 إكاهح انؼًهٛبد انغواؽٛخ .
 إكاهح اإلٍزمجبل ٔانغٕاها .
(ة) اإلكاهح انؼبيخ نهقليبد انغجٛخ ٔانفُٛخ ٔ ...رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح ثُك انلو
 إكاهح انًؼبيم
 إكاهح انجبصٕنٕعٛب ٔانزْوٚؼ
 إكاهح األّؼخ
 إكاهح األلَبو انؼالعٛخ (ركواهٖ)
(ط) اإلكاهح انؼبيخ نهزًٕ ٍٚانغجٗ ٔانٖٛلنٛبد ٔ . . .رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انٖٛلنٛبد
- 88 -

ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
 إكاهح انًَزهييبد انغجٛخ
(ك) اإلكاهح انؼبيخ نهؼالط ثؤعو ٔ . .رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انْئٌٕ انفُٛخ .
 إكاهح انزؾٖٛم ٔانٖوف
(ْـ) إكاهح انزَغٛم انغجٗ ٔاألؽٖبء
(ٔ) إكاهح انؼاللبد انؼهًٛخ ٔانًؤرًواد
 -5اإلكاهح انؼبيخ نهفُللخ ٔ . . .رزكٌٕ يٍ :
(أ) إكاهح ّئٌٕ انزغنٚخ
(ة) إكاهح انًغبػى ٔانكبفٛزوٚبد
(ط) إكاهح انزفزٔ ِٛانولبثخ ػهٗ األغنٚخ
(ك) إكاهح ّئٌٕ انًوضٗ ٔاإللبيخ
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ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
 -0اإلكاهح انًوكيٚخ نْئٌٕ أيبَخ انًَزْفٗ ٔ . .رزكٌٕ يٍ :
(أ) اإلكاهح انؼبيخ نهؾَبثبد ٔانًٕاىاَخ ٔ . .رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح انؾَبثبد .
 إكاهح انًٕاىَخ
 إكاهح انقيُٚخ
(ة) اإلكاهح انؼبيخ نهًْزوٚبد ٔانًقبىٌ ٔ . .رزكٌٕ يٍ:
 إكاهح انًْزوٚبد
 إكاهح انًقبىٌ
(ط) اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ ٔ . .رزكٌٕ يٍ:
 إكاهح ٕٛبَخ انًجبَٗ ٔانًُْؤد
 إكاهح انٕهُ
 إكاهح ٕٛبَخ األعٓيح انغجٛخ

- 91 -

ربثغ لــــــــــــــواه
هلى  955ثزبهٚـ 5320/9/2
لـــــــــــوه
(ك) اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ اإلكاهٚخ ٔ . . .رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح ّئٌٕ انًمو.
 إكاهح انغَٛم ٔانكٗ
 إكاهح انقليبد انلافهٛخ
(ِ) اإلكاهح انؼبيخ نهًٕاهك انجْوٚخ ٔ . . .رزكٌٕ يٍ :
 إكاهح ّئٌٕ انؼبيهٍٛ
 إكاهح هػبٚخ انؼبيهٍٛ
 إكاهح االٍزؾمبلبد
 إكاهح انًؼبّبد
 إكاهح ٔصبئك انقليخ
(ٔ) إكاهح يوالجخ انًقئٌ انَهؼٗ
هئ ٌٛانغبيؼخ

يبكح (ٚ )5ؼًم ثٓنا انمواه يٍ ربهٚـ ٕلٔهِ .

(أ.ك /ػجلانؾكٛى ػجلانقبنك فهٛم )
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مجَوسية مضش العشبية
سئاطة زتلع الوصساء
ادتَاص املشنضى للتيعيه واالداسة
سئيع ادتَاص

لواه
هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
هلى ( )026نَُخ 5320

هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
 ثؼل اإلعالع ػهٗ انمبٌَٕ هلى  99نَُخ  2499ثبٕلاه َظبو انؼبيه ٍٛانًل ٍُٛٚثبنلٔنخ ٔالئؾزخ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرّ.
ٔ ػهٗ انمبٌَٕ هلى  229نَُخ  2469ثئَْبء انغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح .
ٔ ػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  209نَُخ  2499ثْؤٌ انًؼبٛٚو انالىيخ نزورٛت ٔظبئف انؼبيه ٍٛانًلٍَٛٛ
ثبنلٔنخ ٔاالؽكبو انزٗ ٚمزضٓٛب رُفٛنِ ٔرؼلٚالرّ.
ٔ ػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  954نَُخ  2494ثبػزًبك علٔل ٔظبئف عبيؼخ عُغب  /لَى انزؼهٛى
ٔرؼلٚالرّ .
ٔ ػهٗ ينكوح اإلكاهح انًوكيٚخ نزورٛت ٔيٕاىَخ انٕظبئف ثْؤٌ اٍزؾلاس ثؼض انٕظبئف ثغلٔل ٔظبئف عبيؼخ عُغب  /لَى انزؼهٛى
ثُبء ػهٗ يٕافمخ انَهغخ انًقزٖخ ٔكٌٔ أٌ ٚزورت ػهٗ منك أٚخ أػجبء يبنٛخ علٚلح ٔانًؼزًلح يُب ثزبهٚـ .5320/22/22
لــــوه
يبكح (ٔٔ : )2فك ػهٗ اٍزؾلاس انٕظبئف انزبنٛخ ثغلٔل ٔظبئف عبيؼخ عُغب  /لَى انزؼهٛى (ػهٗ أٌ رقٖٔ نهًَزْفٗ انزؼه ًٗٛانؼبنًٗ
انغلٚل) :
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مسمى الوظيفة

الدرجة

المجموعة النوعية

أخصائى عالج طبيعى أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

العالج الطبيعى

أخصائى عالج نفسى أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

أخصائى اشعة أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

طبيب مقيم ثالث

الطب البشرى

الثالثة

أخصائى فيزيائى أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

أخصائى خدمة اجتماعية أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

أخصائى إقامة أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

أخصائى نفسى أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

أخصائى تخاطب أول/ثان/ثالث

االولى  /الثانية  /الثالثة

فنى اسنان أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة

فنى تحاليل أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة

مسعف أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة

فنى تخزين طبى أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة

فنى صيانة أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة
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العلوم

الخدمات االجتماعية

الفنية /تمريض وصحة عامة

الفنية /الهندسة المساعدة

فنى سالمة وصحة مهنية
أول/ثان/ثالث/رابع

االولى  /الثانية  /الثالثة /الرابعة

مكوجى أول/ثان/ثالث/مساعد

الثالثة /الرابعة/الخامسة/السادسة

الحرفية  /ورش واالت

عامل مصعد أول/ثان/ثالث/مساعد

الثالثة /الرابعة/الخامسة/السادسة

الحرفية /حركة ونقل

حالق أول/ثان/ثالث /مساعد

الثالثة /الرابعة/الخامسة/السادسة

الحرفية فنون وعمارة

حرفى تمريض أول/ثان/ثالث/مساعد

الثالثة /الرابعة/الخامسة/السادسة الحرفية  /تمريض وصحة عامة

تومرجى ممتاز/أول/ثان/ثالث /مساعد

الثالثة /الرابعة/الخامسة/السادسة

الخدمات المعاونة

مادة ( : )2تعدل استمارة موازنة وظائف بجدول وظائف جامعة طنطا  /قسم التعليم بنموذج رقم ( )5طبقا لما ورد بهذا القرار .
مادة ( : )3يتم ابالغ جامعة طنطا  /قسم التعليم بصورة من القرار .
مادة ( : )4يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
صدر فى 2113/11/12
انمبئى ثئػًبل
هئ ٌٛانغٓبى انًوكي٘ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
(عٓٛبٌ ػجل انوؽًٍ )
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اهليهل التيعينى والوظيفى ملظتشفى
دامعة طيطا التعلينى العاملى ادتذيذ
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زتلع األمياء

دامعة طيطا
اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

سئيع زتلع األمياء
أ  .د  /سئيع ادتامعة

اهليهل التيعينى والوظيفى ملظتشفى دامعة طيطا التعلينى العاملى ادتذيذ
املعتنذ بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  101لظية 2013

أ .د  /عنيذ نلية الطب
ىائباً لشئيع زتلع االمياء
إداسة أماىة زتلع األمياء
مذيش املظتشفى (نادس حبجى)
ىائب مذيش املظتشفى (نادس حبجى)

مهتب مذيش املظتشفى (إداسة)

إداسة العالقة العامة

اإلداسة العامة لألمً

إداسة خذمة املواطيني

إداسة الظالمة والضشة املَيية

إداسة ادتودة وتكييه األداء

إداسة التظويل الطبى

إداسة الشئوٌ الكاىوىية

إداسة التخطيط ومتابعة ارتطة

أ.ع لتهيولوديا املعلومات واالتضالت والشبهات

إداسة املعلومات واإلسضاء

إداسة أمً االفشاد

اإلداسة املشنضية لشئـوٌ
أماىة املظتشفى

اإلداسة املشنضية
للشئـوٌ الطبيــة

إداسة أمً امليشآت
إداسة التظذيل الطبى واالسضاء

اإلداسة العامة للشئوٌ العالدية
إداسة شئوٌ األطباء
إداسة شئوٌ التنشيض
إداسة التذسيب الفيى لألطباء
وٍيئة التنشيض
إداسة العيادات ارتاسدية

إداسة الطب الوقائى ومهافشة العذوى

اإلداسة العامة للخذمات الطبية والفيية

إداسة بيو الذو

إداسة الضيذليات

إداسة املعامل
إداسة املظتلضمات الطبية
إداسة الباثولوديا والتششيح
إداسة األشعة
إداسة أألقظاو العالدية

اإلداسة العامة
للعالز بأدش
إداسة الشئوٌ الفيية
إداسة التشضيل والضشف

اإلداسة العامة للفيذقة

إداسة شئوٌ التػزية
إداسة املطاعه
والهافرتيات
إداسة التفتيش والشقابة
على األغزية
إداسة شئوٌ املشضى
واإلقامة

إداسة العياية املشنضة واذتاالت اذتشدة

إداسة العنليات ادتشاسية
إداسة االطتكبال والطواسئ

إداسة املهتبة

إداسة مشاقبة املخضٌ الظلعى

إداسة العالقات العلنية واملؤمتشات

اإلداسة العامة للتنويً
الطبى والضيذليات

إداسة اذتظابات والشبهات

- 96 -

اإلداسة العامة
للشظابات واملواصىة

إداسة اذتظابات
إداسة املواصىة
إداسة ارتضيية

اإلداسة العامة
للنشرتيات واملخاصٌ

إداسة املشرتيات
إداسة املخاصٌ

اإلداسة العامة
للشئوٌ اهليذطية

اإلداسة العامة
للشئوٌ االداسية

إداسة صياىة
املباىى وامليشآت

إداسة شئوٌ املكش

إداسة الوسش

إداسة الػظيل
والهى

إداسة صياىة
األدَضة الطبية

إداسة ارتذمات
الذاخلية

إالداسة العامة
للنواسد البششية

إداسة شئوٌ العاملني
إداسة سعاية العاملني
إداسة االطتشكاقات
إداسة املعاشات
إداسة وثائل ارتذمة

ادتضء الشابع
املظتشفيات ادتامعية
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انمٕأَ ٍٛانمواهاد انًُْئخ ٔانًُظًخ نهًَزْفٛبد انغبيؼٛخ
 لواه هئ ٌٛانغًٕٓهٚخ هلى  5233نَُخ  2462ثزُظٛى انؼًم فٗ يَزْفٛبد انغبيؼبد انًٖوٚخ . لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  92نَُخ  2494ثبػزًبك علأل ٔظبئف عبيؼخ عُغب(يَزْفٛبد انغبيؼخٔانمواهاد انالؽمخ نٓب).
 لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  269نَُخ  5323ثْؤٌ إػبكح انزمٛٛى انْبيم نهٕظبئف انمٛبكٚخ نغلٔل ٔظبئفانًَزْفٛبد انغبيؼٛخ.
 -لواه األٍزبم انلكزٕه /هئ ٌٛانغبيؼخ هلى ( )935فٗ  5322/6/29ثبػزًبك انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نهًَزْفٛبد انغبيؼٛخ.
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لـــواه
هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
هلى  269نَُخ 5323
هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
 ثؼل اإلعالع ػهٗ لبٌَٕ هلى  99نَُخ  2499ثئٕلاه َظبو انؼبيه ٍٛانًلَ ٍٛٛثبنلٔنخ ٔالئؾزّ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرّ .
ٔ ػهٗ لبٌَٕ هلى  229نَُخ  2469ثئَْبء انغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح .
ٔ ػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى  209نَُخ  2499ثْؤٌ انًؼبٛٚو انالىيخ نزورٛت ٔظبئف انؼبيهٍٛ
انًلَ ٍٛٛثبنلٔنخ ٔاألؽكبو انزٗ ٚمزضٓٛب رُفٛنِ ٔرؼلٚالرّ .
ٔ ػهٗ ينكوح اإلكاهح انًوكيٚخ نزورٛت ٔيٕاىَخ انٕظبئف ثْؤٌ انًٕافمخ ػهٗ إػبكح انزمٛٛى انْبيم نهٓٛكم انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ
نهًَزْفٖبد انغبيؼٛخ ثغبيؼخ عُغب انؼبو انًبنٗ 5323/5334ثُبء ػهٗ يٕافمخ انَهغخ انًقزٖخ ٔكٌٔ اٌ ٚزورت ػهٗ منك أٚخ
أػجبء يبنٛخ علٚلح ٔانًؼزًلح يُب ثزبهٚـ .5323/2/23
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لــــــوه
يبكح (ٔٔ )2فك ػهٗ إػبكح انزمٛٛى نغلٔل ٔظبئف انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ ثغبيؼخ عُغب ثبنَُجخ نهٕظبئف انمٛبكٚخ يٍ يَزٕٖ كهعخ يلٚو
ػبو ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف اإلكاهح انؼهٛب ٔاالّوافٛخ يٍ يَزٕٖ انلهعخ األٔنٗ ٔانضبَٛخ ثًقزهف انًغًٕػبد انُٕػٛخ ػهٗ
انُؾٕ انزبنٗ :
املسمى الوظيفى
يلٚو انًَزْفٛبد
يلٚو ػبو انْئٌٕ انغجٛخ ٔانؼالعٛخ
يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهزغنٚخ ٔانزفزٔ ِٛانولبثخ
يلٚو ػبو انزًٕ ٍٚانغجٗ ٔانٖٛلنٛبد
يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ
يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ
يلٚو ػبو اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ اإلكاهٚخ
يلٚو إكاهح انًَزْفٗ ٔانؼٛبكح انْبيهخ
يلٚو يكزت يلٚو انًَزْفٛبد
يلٚو إكاهح األّؼخ
يلٚو إكاهح انًؼبيم ٔانزؾبنٛم
يلٚو إكاهح ثُك انلو
يلٚو إكاهح ّئٌٕ األعجبء
يلٚو إكاهح ّئٌٕ االٍزمجبل ٔانؼٛبكاد انقبهعٛخ
يلٚو إكاهح انٖٛلنٛبد
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الدرجة

اجملموعة النوعية

يلٚو ػبو
يلٚو ػبو
يلٚو ػبو
يلٚو ػبو
يلٚو ػبو
يلٚو ػبو
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ

كبكه فبٓ
اإلكاهح انؼهٛب
اإلكاهح انؼهٛب
اإلكاهح انؼهٛب
اإلكاهح انؼهٛب
اإلكاهح انؼهٛب
اإلكاهح انؼهٛب
انغت انجْوٖ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انغت انجْوٖ
انغت انجْوٖ
انغت انجْوٖ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انغت انجْوٖ
انٖٛلنخ

األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
انضبَٛخ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
انضبَٛخ
األٔنٗ

يلٚو إكاهح انًَزهييبد انغجٛخ
يلٚو إكاهح انؼاللبد انؼبيخ
يلٚو إكاهح يوكي انًؼهٕيبد ٔكػى إرقبم انمواه
يلٚو إكاهح انوػبٚخ االعزًبػٛخ
يلٚو إكاهح انًجبَٗ ٔانًْؤػبد
يلٚو إكاهح انٖٛبَخ انؼبيخ
يلٚو إكاهح رْغٛم ٕٔٛبَخ ٍٔبئم انُمم
يلٚو إكاهح ٕٛبَخ األعٓيح انغجٛخ
يلٚو إكاهح ّئٌٕ انزغنٚخ
يلٚو إكاهح انزفزٔ ِٛانولبثخ ػهٗ انزغنٚخ
يلٚو إكاهح ّئٌٕ انًمو
هئ ٌٛلَى انؾلائك
يلٚو إكاهح انَاليخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ
يلٚو إكاهح األيٍ
يلٚو إكاهح ّئٌٕ انزًوٚض
يلٚو إكاهح فليخ انًٕاعٍُٛ
يلٚو إكاهح ّئٌٕ انؼبيهٍٛ
يلٚو إكاهح هػبٚخ انؼبيهٍٛ
يلٚو إكاهح انقليبد انلافهٛخ
هئ ٌٛلَى أيبَخ انًغهٌ ٔانَكوربهٚخ
يلٚو إكاهح انزٕعٛخ انًبنٗ ٔاالكاهٖ
- 111 -

انٖٛلنخ
اإلػالو
اإلؽٖبء ٔانوٚبضٛبد
انقليبد االعزًبػٛخ
انُٓلٍخ
انُٓلٍخ
انُٓلٍخ
انُٓلٍخ
انزغنٚخ ٔانزلثٛو انًُينٗ
انزغنٚخ ٔانزلثٛو انًُينٗ
انفٌُٕ
ىهاػخ
األيٍ انُٖبػٗ
األيٍ
انزًوٚض انؼبنٗ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انزًُٛخ اإلكاهٚخ
انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ

يلٚو إكاهح انؼالط ثبعو
يلٚو إكاهح انؾَبثبد
يلٚو إكاهح انًْزوٚبد ٔانًقبىٌ
يلٚو إكاهح انزَغٛم انغجٗ ٔاالؽٖبء
يلٚو إكاهح انقيُٚخ

انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ
انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ
انزًٕٚم ٔانًؾبٍجخ
انفُٛخ/رًوٚض ٕٔؾخ ػبيخ
انًكزجٛخ

األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ
األٔنٗ

يبكح ( : )5رؼلل اٍزًبهح يٕاىَخ ٔظبئف يَزْفٛبد عبيؼخ عُغب عجمب نًب ٔهك ثٓنا انمواه .
يبكح (ٚ : )0زى اثالؽ ٔىاهح انًبنٛخ ثٖٕهح يٍ ْنا انمواه ألػًبل ّئَٕٓب فٗ ْنا انقٖٕٓ ٔفمبً ألؽكبو انزؤّٛواد انؼبيخ نهًٕاىَخ نهؼبو
انًبنٗ .5323/5334
يبكح (ٚ : )9هغٗ كم يب ٚقبنف ْنا انمواه
يبكح (ٚ : )2زى اثالؽ يَزْفٛبد عبيؼخ عُغب ثٖٕهح يٍ ْنا انمواه .
يبكح (ٚ : )6ؼًم ثٓنا انمواه اػزجبه يٍ ربهٚـ ٕلٔهِ .

هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح
(ككزٕه ٕ /فٕد انُؾبً )
- 112 -

لــــــواه
هلى ( )935ثزبهٚـ 5322/6/29
هئ ٌٛانغبيؼخ
 ثؼل اإلعالع ػهٗ انمبٌَٕ هلى ( )94نَُخ 2495و ثْؤٌ رُظٛى انغبيؼبد انًٖوٚخ ٔالئؾزخ انزُفٛنٚخ ٔرؼلٚالرًٓب . ٔػهٗ لبٌَٕ انقليخ انًلَٛخ انٖبكه ثبنمبٌَٕ هلى  29نَُخ .5322 ٔػهٗ لواه هئ ٌٛانغًٕٓهٚخ هلى  5033نَُخ  2462ثزُظٛى انؼًم فٗ يَزْفٛبد انغبيؼبد انًٖوٚخ . ٔػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى ( )92نَُخ  2494فٗ ّؤٌ اػزًبك علٔل ٔظبئف يَزْفٛبد عبيؼخعُغب .
 ٔػهٗ لواه هئ ٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى ( )269نَُخ  5323فٗ ّؤٌ اػبكح انزمٛٛى انْبيم نغلٔل ٔظبئفانًَزْفٛبد انغبيؼٛخ ثغبيؼخ عُغب ثبنَُجخ نهٕظبئف انمٛبكٚخ يٍ يَزٕٖ كهعخ يلٚو ػبو ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف اإلكاهح
انؼهٛب ٔاإلّوافٛخ يٍ يَزٕٖ انلهعخ االٔنٗ ٔانضبَٛخ ثًقزهف انًغًٕػبد انُٕػٛخ .
 ٔػهٗ انمواهد انالؽمخ ٔانًُزٓٛخ ثكزبة انغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح هلى ( )659فٗ  5322/5/56انًزضًٍ يٕافمخ هئٌٛانغٓبى انًوكيٖ نهزُظٛى ٔاإلكاهح ثزبهٚـ  5322/5/26ػهٗ اٍزؾلاس إكاهح انْئٌٕ انمبََٕٛخ ثبنًغًٕػخ انُٕػٛخ نٕظبئف
انمبٌَٕ ثغلٔل ٔظبئف انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ رزجغ يجبّوح يلٚو انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ .
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" لـــوه "
يبكح (ٚ )2كٌٕ انجُبء انزُظٔ ًٗٛانٕظٛفٗ نهًَزْفٛبد انغبيؼٛخ ػهٗ انُؾٕ االرٗ :
أٔالً  :يغهٌ إكاهح انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ .
صبَٛبً أ  .ك هئ ٌٛيغهٌ إكاهح انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ ٔٚزجؼخ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ:
 أيبَخ انًغهٌ ٔانَكوربهٚخ (لَى)صبنضبً  :أ.ك يلٚو انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ (كبكه فبٓ ) ٚٔ ..زجؼّ يجبّوح انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ:
 -2يلٚو انًكزت

(إكاهح)

 -5إكاهح انؼاللبد انؼبيخ
 -0إكاهح أيٍ األفواك ٔانًُْبد
 -9يكزت فليخ انًٕاعُ( ٍٛإكاهح )
 -2إكاهح هػبٚخ انؼبيهٍٛ
 -6إكاهح يوكي انًؼهٕيبد ٔكػى ارقبم انمواه
 -9إكاهح انزَغٛم انغجٗ ٔاالؽٖبء
 -9إكاهح انَاليخ ٔانٖؾخ انًُٓٛخ
 -4إكاهح انزٕعٛخ انًبنٗ ٔاإلكاهٖ
 -23إكاهح انْئٌٕ انمبََٕٛخ
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كًب ٚزجغ أ.ك يلٚو انًَزْفٛبد انغبيؼٛخ (كبكه فبٓ ) انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ انوئَٛٛخ اٜرٛخ:
 -2اإلكاهح انؼبيخ نهزًٕ ٍٚانغجٗ ٔانٖٛلنٛبد ٔرزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ:
(أ) إكاهح انٖٛلنٛبد
(ة) إكاهح انًَزهييبد انغجٛخ
 -5اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انغجٛخ ٔانؼالعٛخ ٔ ...رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ:
(أ) إكاهح ّئٌٕ األعجبء
(ة) إكاهح ّئٌٕ انزًوٚض
(د) إكاهح األّؼخ
(س) إكاهح انًؼبيم ٔانزؾبنٛم
(ط) ثُك انلو (إكاهح)
(ػ) إكاهح ّئٌٕ االٍزمجبل ٔانؼٛبكاد انقبهعٛخ
(ؿ) إكاهح انؼالط ثؤعو
(ك) إكاهح انوػبٚخ االعزًبػٛخ
(م) إكاهح ّئٌٕ انًوضٗ
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 -0اإلكاهح انؼبيخ نهزغنٚخ ٔانزفزٔ ِٛانولبثخ ٔ ...رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
أ -إكاهح ّئٌٕ انزغنٚخ
ة -إكاهح انزفزٔ ِٛانولبثخ ػهٗ انزغنٚخ
 -9اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انُٓلٍٛخ ٔ . . .رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
أ -إكاهح انًجبَٗ ٔانًْؤػبد
ة -إكاهح انٖٛبَخ انؼبيخ
ط -إكاهح رْغٛم ٕٔٛبَخ ٍٔبئم انُمم
ك -إكاهح ٕٛبَخ األعٓيح انغجٛخ
 -2اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ انًبنٛخ ٔ . .رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
( أ ) إكاهح انؾَبثبد .
(ة) إكاهح انًْزوٚبد ٔانًقبىٌ .
(ط) إكاهح انقيُٚخ .
 -6اإلكاهح انؼبيخ نهْئٌٕ اإلكاهٚخ ٔ . . .رزكٌٕ يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
( أ ) إكاهح ّئٌٕ انؼبيهٍٛ
(ة) إكاهح انقليبد انلافهٛخ
(ط) إكاهح ّئٌٕ انًمو
( ك ) لَى انؾلائك
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هاثؼبً  :انًَزْفٛبد ٔانؼٛبكح انْبيهخ ٚٔ ..زكٌٕ انجُبء انزُظ ًٗٛنكم يًُٓب يٍ انزمًَٛبد انزُظًٛٛخ اٜرٛخ :
 -2يلٚو إكاهح انًَزْفٗ (يَزْفٗ  /ػٛبكح ّبيهخ) ٔٚزجؼخ انزمًَٛبد اٜرٛخ
( أ ) لَى انْئٌٕ انغجٛخ
( ة ) لَى انْئٌٕ انًبنٛخ ٔاإلكاهٚخ
يبكح (ٚ )5ؼًم ثٓنا انمواه يٍ ربهٚـ ٕلٔهِ ٔٚهغٗ كم لواه ٚقبنف منك .

هئ ٌٛانغبيؼخ
(أ.ك /ػجلانؾكٛى ػجلانقبنك فهٛم )
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البيـــاء التيعينـى والوظيفـى
للنظتشفيات ادتامعية
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دامعة طيطا
اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ للنظتشفيات ادتامعية بطيطا
بكشاسات سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية  2010و سقه  483لظية 2010
سقه  224لظية 2011

سئيع
زتلع اإلداسة
أماىة اجمللع والظهشتاسية
(قظه )

مذيش املظتشفيات ادتامعية
مذيش املهتب

(نادس خاص)

(إداسة )

إداسة العالقات العامة
إداسة الشئوٌ الكاىوىية

اإلداسة العامة للتنويً
الطبى والضيذليات
إداسة الضيذليات
إداسة املظتلضمات الطبية

اإلداسة العامة للشئوٌ
الطبية والعالدية
إداسة شئوٌ األطباء
إداسة شئوٌ التنشيض
إداسة األشعة

إداسة مشنض املعلومات ودعه واختار الكشاس

إداسة التظذيل الطبى واإلسضاء



إداسة الظالمة والضشة املَيية

إداسة امً األفشاد وامليشآت

إداسة التوديُ املاىل واإلداسى

مهتب خذمة املوطيني (إداسة )

إداسة سعاية العاملني

اإلداسة العامة للشئوٌ
اهليذطيـــة

اإلداسة العامة للشئوٌ
املاليــــة

اإلداسة العامة للشئوٌ
اإلداسيـــــة

إداسة شئوٌ التػزية

إداسة املباىى واملششوعات

إداسة اذتظابات

إداسة شئوٌ العاملني

إداسة التفتيش والشقابة
على التػزية

إداسة الضياىة العامة

إداسة املشرتيات واملخاصٌ

إداسة ارتذمات الذاخلية

اإلداسة العامة للتػزية
والتفتيش والشقابة

املظتشفيات
والعيادة الشاملة

إداسة تشػيل وصياىة
وطائل اليكل

إداسة املعامل والتشليل

إداسة ارتضيية

إداسة شئوٌ املكش
قظه اذتذائل

بيو الذو (إداسة )

إداسة صياىة األدَضة
الطبية

إداسة شئوٌ االطتكبال
والعيادات ارتاسدية
إداسة العالز بأدش
إداسة الشعاية االدتناعية
إداسة شئوٌ املشضى

 نتاب وصاسة التعليه العاىل دتية شئوٌ مذيشى وأعطاء اإلداسات الكاىوىية للذامعات املضشية سقه  51فى 2014 /8/6
وموافكة سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واالداسة فى  2015/2/16بهتابُ سقه  624فى 2015/2/26
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زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى املعتنذ للتكظينات التيعينية
التابعة للظيذ أ.د /مذيش املظتشفيات ادتامعية
طبكا لكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

سئيع
زتلع اإلداسة
أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)


مذيش

إداسة

إداسة

إداسة أمً

املهتب

العالقات

الشئوٌ

األفشاد

(إداسة)

العامة

الكاىوىية

وامليشآت

مهتب
خذمة
املواطيني
(إداسة )

إداسة
مشنض
املعلومات
ودعه
اختار
الكشاس

إداسة

إداسة

إداسة

التظذيل

الظالمة

التوديُ

الطبى

والضشة

املاىل

واإلسضاء

املَيية

واإلداسى

إداسة
سعاية
العاملني

 نتاب وصاسة التعليه العاىل دتية شئوٌ مذيشى وأعطاء اإلداسات الكاىوىية للذامعات املضشية سقه  51فى  2014/8/6وموافكة سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واالداسة فى  2015/2/16بهتابة سقه  624فى .2015/2/26
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للتنويً الطبى والضيذليات
بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة للتنويً
الطبى والضيذليات

إداسة

إداسة

الضيذليات

املظتلضمات
الطبية
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للشئوٌ الطبية والعالدية
بكشاس ى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية  ، 2010سقه  438لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة للشئوٌ
الطبية والعالدية

إداسة شئوٌ

إداسة شئوٌ

إداسة

إداسة

بيو الذو

األطباء

التنشيض

األشعة

املعامل

(إداسة)

والتشليل
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إداسة شئوٌ
االطتكبال
والعيادات
ارتاسدية

إداسة

إداسة

إداسة شئوٌ

العالز

الشعاية

املشضى

بأدش

االدتناعية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للتػزية والتفتيش والشقابة
بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة للتػزية
والتفتيش والشقابة

إداسة شئوٌ

إداسة التفتيش

التػزية

والشقابة على
التػزية
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للشئوٌ اهليذطية
بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة
للشئوٌ اهليذطية

إداسة املباىى
واملششوعات

إداسة الضياىة
العامة

إداسة تشػيل
وصياىة
وطائل اليكل
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إداسة وصياىة
األدَضة
الطبية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للشئوٌ املالية
بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة
للشئوٌ املالية

إداسة
اذتظابات

إداسة
املشرتيات
واملخاصٌ
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إداسة
ارتضيية

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ لإلداسة العامة للشئوٌ اإلداسية
بكشاس سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقه  167لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة

أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

اإلداسة العامة
للشئوٌ اإلداسية

إداسة
شئوٌ العاملني

إداسة
ارتذمات
الذاخلية

إداسة
شئوٌ املكش
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قظه
اذتذائل

دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ ملظتشفى
(الشئيظى – الشمذ – الطلبُ – الطواسئ ) ادتامعى طبكاً
لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة سقنا
 45لظية  167 ، 1979لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة
أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

مذيش املظتشفى

قظه الشئوٌ
املالية
واإلداسية

قظه الشئوٌ
الطبية
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دامعة طيطا

اإلداسة العامة للتيعيه واإلداسة

اهليهل التيعينى والوظيفى املعتنذ للعيادات الشاملة
طبكا لكشاسى سئيع ادتَاص املشنضى للتيعيه واإلداسة
سقنا  45لظية  167 ، 1979لظية 2010

زتلع إداسة
املظتشفيات ادتامعية
سئيع
زتلع اإلداسة
أماىة اجمللع
والظهشتاسية (قظه)

مذيش املظتشفيات ادتامعية
(نادس خاص)

مذيش العيادة الشاملة

قظه الشئوٌ
املالية
واإلداسية

قظه الشئوٌ
الطبية
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مت إعذاد ٍزا الذليل مبشاسنة الظادة
آمال فؤاد حسن عبد الرمحن

روحي ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ــيد حمند ه ـ ـ ـ ـ ـ ــزاع

مدير إدارةالتنظيه وطرق العنل

مدير إدارة ترتيب الوظائف وختطيط القوى العاملة

مج ـ ـ ــالت أبو اليزيـ ـ ـ ـ ــد السيد

أخصائى تنظي ــه وادارة أول

حتت إشراف
السيدة  /صباح عبد السنيع عبد العزيز
مدير عاو التنظيه واإلدارة

بالتعاون مع مطبعة اجلامعة
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