
" عالوات الخاصة المضافة +  ج لمعاون خدمة وحرفى 35المتوسط ، 

. على جميع جهات االختصاص تنفيذ ذلك كل فيما يخصة  : (3)مادة * 

                                     امين عام الجامعة 

2012/5/14. 

2012/5/14وعلى استالمهم العمل فى الوظائف الدائمة بتاريخ * 

قـــــــــرر 

 يعين االتى اسمائهم بالكشوف المرفقة طبقاً للوظائف والدرجات الموضحة قرين كل2012/5/14إعتباراً من  : (1)مادة * 

. بمكأفأة شامله " ثالث سنوات " اسم منهم والذى مضى على تعيينهم بموازنة الجهة 

 ج للمؤهل 38ج للمؤهل العالى ، 48"  تاريخ استالمهم العمل بواقع 2012/5/14يصرف مرتبهم اعتباراً من  : (2)مادة * 

.موسمين على الباب االول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثالث سنوات على االقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة 

رئيس الجهاز/  بموافقة السيد الدكتور 2012/4/10بتاريخ  " 22978" وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة رقم * 

عماله مؤقته"  اجور موسمين 3/2درجة لتثبيت بعض العاملين المعينين بند " 72"تمويل عدد :-  بشأن 2012/3/29بتاريخ 

 . 2012/2011قسم تعليم للعام المالى - على وظائف دائمة وذلك بموازنة جامعة بنها 

/  والمعتمد محضرها من السيد األستاذ الدكتور 2012/5/7بجلستها المنعقدة بتاريخ " شئون العاملين " وعلى موافقة لجنة * 

 على تعيينهم على درجات دائمة فى الوظائف الموضحة قرين كل اسم اعتباراً من 2012/5/14رئيس الجامعة بتاريخ 

 بشــــــأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدله له والئحته التنفيذيــــة 1972 لسنة 49بعد االطــالع عــــــــلى القانـــون رقــــم * 

 بشــــأن تنظيـــم العاملـــين المدنيين بالدوله والقوانين المعدله له والئحته التنفيذية 1978 لسنة 47وعلى القانون رقــــــم * 

رئيس الجامعة على تعيين السادة االتى اسمائهم بعد للعمل بمكافأة شامله بجامعة / وعلى موافقة السيد األستاذ الدكتور * 

. أجور موسميين  " 3" نوع  " 2" بنها على بند 

 من الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة بشأن 2012/2/13 والمحرر بتاريخ 2011لسنة " 2"وعلى الكتاب الدورى رقم * 

اجور " 3"نوع  " 2" المتعاقدة على البند  )االجراءات التنفيذية لتثبيت العماله المؤقته بوحدات الجهاز االدارى للدوله 

األدارة العامة لشئون العاملين 
ادارة التوظف 

*********************

2012   / 6 /  5بتاريخ     " 1174" االمر التنفيذى رقم 
امين عام الجامعة 

*****************************



الدرجــــــــــــة الوظيفة الحاليةجهة العمل المؤهــــــــــــــــلاالســــــــــــــمم

الثالثةأخصائى  مكتباتكلية التجارة 2008" وثائق ومكتبات " آداب . ل منى محمد سعد الدين محمد سالمة 1

الثالثةاخصائى اقامةالمدن الجامعية1997خدمة إجتماعية . ب منال محمد عماد السيد حرفوش1

الثالثةاخصائى اقامةالمدن الجامعية1999" إجتماع " آداب . ل هند محمد إيهاب حسن حمزة2

الثالثةاخصائى اقامةالمدن الجامعية1999خدمة إجتماعية . ب سناء عبد المنعم فتحى أحمد يونس3

الثالثةاخصائى اقامةالمدن الجامعية2003دراسات إسالمية وعربية . ل إنجى إبراهيم عبد الحميد أحمد 4

الثالثةاخصائى اقامةالمدن الجامعية2003خدمة إجتماعية . ب رشا حامد محمد محمد توفيق5

الثالثةأخصائى خدمة اجتماعيةكلية التجارة 1999" إجتماع " آداب . ل حنان حسن سليمان على القرش6

الثالثةأخصائى حاسب الىالتعليم المفتوح2005حاسب . ب أكمل أنيس سعد حنين 1

الثالثةأخصائى حاسب الىكلية التربية الرياضية2006" حاسب آلى " تربية نوعية . ب عمرو أحمد عبد هللا متولى 2

الثالثةاخصائى احصاءمركز المعلومات والتوثيق2007تجارة محاسبة . ب دعاء يحيى أحمد محجوب 3

الثالثةمهندساالدارة الهندسية2007" كهرباء " هندسة . ب عبير مجدى عبد العظيم عويس1

:  المجموعة التخصصية : أوالً 

مجموعة المكتبات

مجموعة الخدمات االجتماعية

مجموعة االحصاء

مجموعة الهندسة



الثالثةأخصائى تطبيق نظم ولوائحالطب البشرى2008حقوق . ل كريمة عبد الرحمن حسن بركات 1

الثالثةأخصائى تطبيق نظم ولوائحكلية التربية2001حقوق . ل فاتن الشحات رزق على 2

الثالثةاخصائى فنونالطب البشرى2003" تربيه فنية " تربية نوعية . ب عمرو ربيع محمد أحمد رشاد1

الثالثةاخصائى شئون ماليةكلية التجارة2007" محاسبة " تجارة . ب إسالم أحمد عبد الواحد محمد 1

الثالثةاخصائى شئون تعليمكلية الطب البيطرى 2002" لغة عربية " آداب وتربية . ب صفاء إبراهيم أبو سريع إمام 1

الثالثةاخصائى شئون تعليم"الدراسات العليا " إدارة الجامعة 2000" إنجليزى " آداب وتربية . ل جمال أحمد محروس عفيفى 2

الثالثةاخصائى شئون تعليمكلية اآلداب 1993" لغة فرنسية " آداب . ل حمدى على إبراهيم عجيزة 3

الثالثةاخصائى عالقات عامة"أمانة المجالس " إدارة الجامعة 2006" عالقات عامة " األجازة العالية . ل مصطفى محمد نجيب السيد يس1

الرابعةكاتب شئون مالية وادارية"رعاية الشباب " إدارة الجامعة دبلوم تجارة محمد السيد عبد هللا غريب 1

الرابعةكاتب شئون مالية وادارية"الدراسات العليا " إدارة الجامعة دبلوم تجارة عصمى رشاد فريج حمدان2

الرابعةكاتب شئون مالية واداريةكلية التجارة ثانوية عامة سارة عبد هللا عبد الفتاح على 3

الرابعةكاتب شئون مالية وادارية"اإلدارة الطبية " إدارة الجامعة دبلوم تجارة نهلة السيد عبد الماجد حسنين 4

الرابعةكاتب شئون مالية وادارية"الدراسات العليا " إدارة الجامعة دبلوم تجارة يسرية محمد إبراهيم حسن رمضان 5

مجموعة الفنون

مجموعة التمويل والمحاسبة

مجموعة التعليم

مجموعة االعالم

:  المجموعة المكتبية : ثانيا 

مجموعة التنمية االدارية



الرابعةكاتب شئون مالية واداريةكلية التربية دبلوم تجارة شيرين محمد مدبولى محمد 6

الرابعةكاتب شئون مالية واداريةكلية التجارة ثانوية عامة شيماء السيد عبد البديع 7

الرابعةكاتب شئون مالية واداريةكلية اآلدابدبلوم تجارة سمية الحسينى محمد نوار8

الرابعةكاتب شئون مالية واداريةشئون هيئة التدريس" إدارة الجامعة دبلوم تجارة حسن أحمد حسن سليم 9

الرابعةكاتب شئون مالية واداريةكلية الحقوقدبلوم تجارة عزيزة محمد محمد عابد10

الرابعةفنى انشاءات" المطبعة " إدارة الجامعة 2002دبلوم صنايع بياض رامى إبراهيم الدسوقى محمد خضر1

الرابعةفنى حياكة"رعاية الشباب " إدارة الجامعة 1987دبلوم صنايع مالبس جاهزة هالة إبراهيم عبدربه محمد خليل 2

الرابعةفنى زخرفة وديكوراالدارة الهندسية2001دبلوم صنايع وخرفة وتنسيق إبراهيم همام إبراهيم محمد 3

الرابعةفنى زخرفة وديكور" المطبعة " إدارة الجامعة 2003دبلوم صنايع نسيج خالد أحمد سالم إبراهيم 4

الرابعة فنى تشغيل"اإلدارة الهندسية " إدارة الجامعة 2000دبلوم صنايع إلكترونيات وكمبيوتر سناء سعيد حسنى على بركات 1

الرابعة فنى تشغيلالمعهد العالى للتكنولوجيا 1994دبلوم صنايع إلكترونيات ماجدة عبد العزيز محمد الديب2

الرابعة فنى تشغيل"الدراسات العليا " إدارة الجامعة دبلوم صنايع إلكترونيات محمد سعيد إبراهيم شاهين 3

فنى صيانةالمعهد العالى للتكنولوجيا 2005دبلوم صنايع تبريد وتكييف إبراهيم على عفيفى  موسى 4

الرابعة فنى زراعة " الحديقة " إدارة الجامعة 2004دبلوم زراعة محمد سمير سعيد فرحات 1

الرابعة فنى زراعة " المشتريات" إدارة الجامعة 1987دبلوم زراعة بساتين عامر عبد المقصود أحمد عبد الدايم 2

الرابعة فنى زراعة كلية الحقوق 1998دبلوم زراعة محمد جودة محمد راشد 3

الرابعةفنى تغذيةكلية التربية الرياضية2007دبلوم زراعة عجائن ومخابز مصطفى أحمد شكرى عبد الحليم 4

مجموعة الفنون والعمارة

مجموعة الهندسة المساعدة

مجموعة الزراعة والتغذية

:  المجموعة الفنية : ثالثا 



نجار" المطبعة " إدارة الجامعة إبتدائيةعاطف محمد محمود دياب 1

عامل طباعة" المطبعة " إدارة الجامعة إعداديةصالح أحمد محمد سالم 1

عامل طباعة" المطبعة " إدارة الجامعة إعداديةمصطفى عبد الواحد السيد السيد 2

عامل طباعة" المطبعة " إدارة الجامعة إعداديةخالد احمد احمد السيد على 3

السادسةمعاون خدمة مدن كفر سعد92ابتدائية السيد السيد محمد موسى1

السادسةمعاون خدمة االدارة2007اعدادية مهنية رانيا حامد ابوزيد ابوزيد2

السادسةمعاون خدمة االدارة99اعدادية مهنية احمد مصطفى عبدهللا على منصور 3

السادسةمعاون خدمة كلية التربية محو أمية فاطمة عمر عايش عمر 4

السادسةمعاون خدمة "  طالبات " المدن الجامعية بكفر سعد محو أمية أم محمد محمد أحمد يوسف 5

السادسةمعاون خدمة "  طالبات " المدن الجامعية بكفر سعد 1985إبتدائية عزيزة عباس عبد المنعم أحمد 6

السادسةمعاون خدمة "  طالبات " المدن الجامعية بكفر سعد 1986إبتدائية أحمد سالم عبد العظيم محمد 7

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية ناصف محمد رشاد عبد الغنى حمودة 8

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية ممدوح فتحى يوسف السيسى 9

السادسةمعاون خدمة كلية التربية الرياضية إبتدائية محمد غنيمى محمود محمد سالمة 10

السادسةمعاون خدمة "  طالبات " المدن الجامعية بكفر سعد 1990إبتدائية فاطمة أبو الغيط السيد عبد الحمن 11

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية مداح فرج إبراهيم السيدج شبانة 12

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية مصطفى أحمد الجيوشى على النجار13

مجموعة الفنون والعمارة

:  مجموعة الخدمات المعاونة : خامسا

:  المجموعة الحرفية : رابعا 

مجموعة الورش واالالت

   



السادسةمعاون خدمة كلية الطب البيطرى محو أمية فاطمة فرحات صالح رواش14

السادسةمعاون خدمة " المطبعة " إدارة الجامعة دبلوم تجارة هند حسين محمد على 15

السادسةمعاون خدمة كلية الطب البيطرى إبتدائية عصام مجدى عبد الرحمن عبد الرحمن هانى 16

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية عصام الحسينى عبد المجيد محمد 17

السادسةمعاون خدمة " المطبعة " إدارة الجامعة دبلوم صنايعمنال سعيد الليثى عفيفى 18

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعةمحو اميةاشرف عبدالفتاح عبدالمؤمن الخياط19

السادسةمعاون خدمة " المطبعة " إدارة الجامعة دبلوم صنايعنها السيد أحمد عامر 20

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية فايزة عليوة محمود األطرونى 21

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية حميده يونس مصطفى يونس22

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية سامح محمود السيد محمود البطاوى 23

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية دسوقى السيد يوسف فج النور24

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية عبد العاطى الكحال عبد العاطى حسين 25

السادسةمعاون خدمة كلية الزراعة محو أمية إحسان أبو سريع السيد البرماوى 26

السادسةمعاون خدمة "  طالبات " المدن الجامعية بكفر سعد محو أمية سمر عبد الحفيظ عبد الستار عبد الرحمن27


