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إحصائیة أعداد الكادر العام - مثبتین 

 
القائمین والغیر قائمین على العمل جامعة طنطا

التخصصیة
نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى PM 2:11 7/5/2021مستخرج البیان:- تھانى محمود ابراھیم عالم

التمويل والھندسةالقسمم
المحاسبة

اإلحصاء
التعلیماإلعالموالحاسبات

التغذية
والتدبیر
المنزلي

التنمیة
اإلدارية

الخدمات
المكتباتالقانونالفنوناإلجتماعیة

وظائفاآلثارالعلوموالوثائق
األمن

األمن
الصناعى

الحاسبات
والمعلومات

السالمة
و

الصحة
المھنیة

وظائف
تكنولوجیا

العلوم
الصحیة

والتطبیقیة

الوظائف
الطبالزراعةاالستشارية

طبالصیدلةالبشرى
األسنان

الطب
البیطرى

التمريض
العالى

العالج
اإلجمالىالطبیعى

363323214182294كلیة االداب1

237261712324212212131كلیة التجارة2

315252011112110323115كلیة العلوم3

2922211161811010426122كلیة الصیدلة4

كلیة طب5
االسنان

41614142211512235817169

كلیة6
1331391018311466التمريض

3863391922913104كلیة التربیة7

8
مستشفي

طنطا
الجامعي

10891162231246618171536201225843161504

9
المعھد
الفنى

للتمريض
1322834

اإلدارة العامة10
79103703989613479253447401423191313918962لجامعة طنطا

11
المستشفى

التعلیمى
العالمى

31054143271294483258409

12
كلیة

الحاسبات
والمعلومات

222118

13
اإلدارة العامة

للمدن
الجامعیة

11216143725734211193199

14
كلیة

6123131139171075الھندسة

2111320157181271كلیة الحقوق15

61186861744كلیة الزراعة16

311292222017181214112كلیة الطب17

18
كلیة التربیة

131114142431365الرياضیة

كلیة التربیة19
النوعیة

111322211113434176

1253641041073558249942636351711681605825028889171181164360اإلجمالى
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إحصائیة أعداد الكادر العام - مثبتین 
القائمین والغیر قائمین على العمل جامعة طنطا

الفنیة
نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى PM 2:11 7/5/2021مستخرج البیان:- تھانى محمود ابراھیم عالم

اإلجمالىوظائف مساعدى الخدمات الصحیةوظائف األمنالوظائف الفنیة لغیر المؤھلینفني معملالزراعة والتغذيةالخدمات االجتماعیةالفنون و العمارةالتمريض و الصحةالھندسة المساعدةالقسمم
5139كلیة االداب1

128929كلیة التجارة2

3027112171كلیة العلوم3

2218251764كلیة الصیدلة4

241534257195كلیة طب االسنان5

610218كلیة التمريض6

8233420كلیة التربیة7

194407720253814427مستشفي طنطا الجامعي8

11213المعھد الفنى للتمريض9

981134843513311اإلدارة العامة لجامعة طنطا10

378121333886المستشفى التعلیمى العالمى11

2327كلیة الحاسبات والمعلومات12

55141243124اإلدارة العامة للمدن الجامعیة13

1886234كلیة الھندسة14

612110كلیة الحقوق15

7512125كلیة الزراعة16

183541141كلیة الطب17

41611كلیة التربیة الرياضیة18

6101421كلیة التربیة النوعیة19

553521614182031956316اإلجمالى
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إحصائیة أعداد الكادر العام - مثبتین 
القائمین والغیر قائمین على العمل جامعة طنطا

الحرفیة
نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى PM 2:11 7/5/2021مستخرج البیان:- تھانى محمود ابراھیم عالم

اإلجمالىالتمريض والصحةالزراعة والتغذيةالفنون و العمارةالورش واآلالتمالحظ میكانیكى سیارات وموتوسكالتالحركة و النقلالقسمم
2125كلیة االداب1

123كلیة التجارة2

112كلیة العلوم3

2215كلیة الصیدلة4

32319كلیة طب االسنان5

112كلیة التمريض6

2114كلیة التربیة7

3252654مستشفي طنطا الجامعي8

24221359اإلدارة العامة لجامعة طنطا9

22المستشفى التعلیمى العالمى10

11كلیة الحاسبات والمعلومات11

363214اإلدارة العامة للمدن الجامعیة12

174315كلیة الھندسة13

213كلیة الحقوق14

1135كلیة الزراعة15

11كلیة التربیة الرياضیة16

2114كلیة التربیة النوعیة17

4972589188اإلجمالى
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إحصائیة أعداد الكادر العام - مثبتین 
القائمین والغیر قائمین على العمل جامعة طنطا

المكتبیة
نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى PM 2:11 7/5/2021مستخرج البیان:- تھانى محمود ابراھیم عالم

اإلجمالىوظائف األمنالكتبة غیر المؤھلینالمكتبیةالقسمم
2222كلیة االداب1

3737كلیة التجارة2

3434كلیة العلوم3

30232كلیة الصیدلة4

2727كلیة طب االسنان5

1313كلیة التمريض6

3434كلیة التربیة7

3544150508مستشفي طنطا الجامعي8

325المعھد الفنى للتمريض9

1976169372اإلدارة العامة لجامعة طنطا10

1111المستشفى التعلیمى العالمى11

11كلیة الحاسبات والمعلومات12

75883اإلدارة العامة للمدن الجامعیة13

31435كلیة الھندسة14

3535كلیة الحقوق15

27330كلیة الزراعة16

30131كلیة الطب17

2828كلیة التربیة الرياضیة18

21122كلیة التربیة النوعیة19

1010313191360اإلجمالى



2021/ 5/ 7

5/6

 
 

 

إحصائیة أعداد الكادر العام - مثبتین 
القائمین والغیر قائمین على العمل جامعة طنطا

المعاونھ
نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية - فى PM 2:11 7/5/2021مستخرج البیان:- تھانى محمود ابراھیم عالم

اإلجمالىخدمات معاونهالقسمم
2323كلیة االداب1

1717كلیة التجارة2

3636كلیة العلوم3

2020كلیة الصیدلة4

3535كلیة طب االسنان5

1313كلیة التمريض6

3131كلیة التربیة7

367367مستشفي طنطا الجامعي8

55المعھد الفنى للتمريض9

132132اإلدارة العامة لجامعة طنطا10

11المستشفى التعلیمى العالمى11

22كلیة الحاسبات والمعلومات12

103103اإلدارة العامة للمدن الجامعیة13

3333كلیة الھندسة14

1717كلیة الحقوق15

2222كلیة الزراعة16

1919كلیة الطب17

1717كلیة التربیة الرياضیة18

1919كلیة التربیة النوعیة19

912912اإلجمالى
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13136اإلجمالى الكلى


