
  ٢٠١٧ الكليه وأقسام الموجوده باإلدارات المعاونة والخدمات اإلداريين السادة بأسماء بيان
  الكلـــــية عام أمــــين مكتب
 به القائم العمل االسم م
المراسى ابراهيم محمد محمد/ االستاذ السيد ١ منتدب     الكلية عام امين   
 سكرتير الحسيني متولي احمد ياسر/ السيد ٢

  
  اإلداريــــة الشئــــون ةادار
 به القائم العمل االسم م
العيسوي الفتاح عبد الجوهري/ األستاذ ١ اإلدارية الشئون عام مدير    
شهبه أبو شفيق محمد/  السيد ٢ عاملين شئون   
األشرم محمود محمد/ السيد ٣ االمتياز أطباء شئون   
الجندي السيد مصطفى حنان/  السيدة ٤ عاملين شئون   
فتحى أحمد نورا/  السيدة ٥ األمارات بدوله للعمل مرتب بدون اجازه   
عوض سمير غادة/  السيدة ٦ التدريس هيئه   
الشناوي الجواد عبد منال/ السيدة ٧ وتمريض عمال اجازات   
الطايفه محمود على وفاء/ السيدة ٨ والمرضى الوضع أجازات وكذا الموظفين أجازات عن   
 طفل رعاية مرتب بدون اجازه فسيخ ابراهيم الفتاح عبد طه دينا/ السيدة ٩

  
  والطـــــــــالب التعليم شئـــون قسم
 به القائم العمل االسم م
الشيخ محمد محمود أمال/  السيدة ١ والطالب التعليم شئون مدير   
القسم مراجع  فليفل درويش الغنى عبد رجب/ السيد ٢   
شعبان رضوان سعيد سمير/  السيد ٣ االنتدابيات لمسئو   
غرابه كمال محمد عمرو/  السيد ٤ تجنيد مسئول   
شرف محمد سمير محمد عزة/  السيدة ٥ اإلعدادي الفرقة مسئول   
المحالوي مصطفى حسن اميره/ السيده ٦ األولى الفرقة مسئول    
فوده السيد محمود محمد/ السيد ٧ مؤقت(   الثانية الفرقة مسئول   ) 
حمر أبو محمود محمد نشوى/  السيدة ٨ الثالثة الفرقة مسئول   
العليم عبد محمد منال/   السيدة ٩ الرابعة الفرقة مسئول   

حمر أبو محمود محمد عبير/  السيدة ١٠ خريجين شئون   
الشيخ احمد صابر  صفاء/ السيده ١١ طالب شئون مسؤول   
الكويت بدولة للعمل مرتب بدون أجازة   سعيد صبحى أسماء/ السيدة ١٢    
على الجواد عبد جمال رحاب/ السيده ١٣ طالب شؤن مسؤل   
فوده السيد محمود محمد/ السيد ١٤ )مؤقتمشئول شئون تعليم (   
 خدمات عامل العنانى الفتاح عبد عثمانه/ السيده ١٥

  
  االستحقاقات قسم
 به القائم العمل االسم م
البكري حسن المحسن عبد زينب/  السيدة ١ القسم رئيس   
عوض بدران الدين عماد/  سيدال  ٢   الخدمة لمركز مالى عمله مشرف بجانب لقسم مراجه 
الزليانى عاطف محمد/ السيد ٣ والعمال الموظفين مرتبات   
جرجس كامل مجدى رانيا/ السيده ٤ ومعاشات الحكيمات   
التدريس هيئه اعضاء مرتبات  مسعود سعيد ناهد/ السيده ٥  
االديب وضمع احمد حسن هويدا/السيده ٦  مكافات هيئة التدريس 
جعيصه محمد زكى لمياء/ السيده ٧  مرتبات عمال 
خلف محمود أماني/ السيده ٨  معاشات 
 المعاونين مرتبات محمد محروس شادى/ السيد ٩

 
   



  األرشيف قسم  
 به القائم العمل االسم م
الحميد عبد لطفى مرفت/  السيدة ١ تالشيكا ومسئول األرشيف قسم رئيس   
شكر طه مصطفى إيمان/  السيدة ٢ خارجي وارد+  الجامعة وارد مسئول   
الشريف إبراهيم عيد إيهاب/  السيد ٣ +  الجامعه صادر+  للكلية الخارجية المراسالت جميع 

للبريد مراسالت ٦+  السايره  
عامر  لبيب  غالية/  السيدة ٤ الكليات سرك+  الكلية اقسام مسؤول   
 عامل الششتاوى فتوح ىالششتاو/ السيد ٥

  
  العامة الشـــــــــــئون قسم
 به القائم العمل االسم م
المرحومى إبراهيم نادية/  السيدة ١ العامة الشئون رئيس مهام عن مسئول   
اسماعيل اسماعيل الشحات/ السيد ٢ واالنصراف الحضور دفاتر على القيام   
الفواكه ابو احمد جمال/ السيد ٣ العامه الشئون   
محمد الباسط عبد السيد/ السيد ٤ اسانسير عامل   
الميت العز ابو العزيز عبد/ السيد ٥  عامل خدمات معاونة 
 سوتيش عامل حجازي  الفتاح عبد ابراهيم/ السيد ٦

  
  الماليــــة الشئــــــــون إدارة
 به القائم العمل االسم م
العال عبد الجيد عبد عزت/ السيد ١ ليةالما الشئون رئيس    
  القســـم سكرتيرة محمد القادر عبد داليا/  السيدة ٢

  
  المشتريات قســـــــم  

 به القائم العمل االسم م
شاهين مسلم أبو إبراهيم محمد/ السيد ١ المشتريات قسم رئيس   
زيدان خليل محمد ابراهيم احمد/ السيد ٢ مشتريات موظف   
مشتريات موظف   حماده المعطى عبد محمود إيمان/  السيده ٣  
محفوظ على سالم سالى/  السيدة ٤ مشتريات موظف   
الرحمن عبد محمد يحيى راشا/  السيدة  ٥ مشتريات موظف   
السيد محمد إبراهيم الفتاح عبد/  السيد ٦ الخارجية لألعمال الكلية مندوب    
فرحه أبو محمد أسامه هبه/  السيدة ٧ بالسعودية للعمل مرتب بدون أجازه    
 موظف مشتريات العاطي عبد مصطفى احمد/ السيد ٨

  
  المخـــــــــــــازن قسم  

 به القائم العمل االسم م
المخازن رئيس  الشريف حسن حسن/ السيد ١  
المستديم مخزن أمين   الشناوي المنعم عبد صالح/ السيد ٢  
الشامى مصطفى سمير/  السيد ٣ ماتومستلز خامات للكلية المستهلك مخزن أمين   
الشونى حسين المقصود عبد/  السيد ٤   الورشة و ونظافة مكتبية أدوات مخزن أمين 
  والمستهلك المستديم للمخزن شطب كاتب أبوصالحه الروؤف عبد أحمد محمد/  السيد ٥
مصطفى حسن ايناس/ السيده ٦ للكهنة مخزن أمين    
  مخزن مسؤل سمك متولى احمد وفيق/ السيد ٧

  

  ــــــــــــــــزينةالخـــــ قسم
 به القائم العمل االسم م
موسى الغنى عبد المجيد عبد/  السيد ١ الخزينة رئيس    
بيومي العزيز عبد محمد رانيا/ السيدة ٢ خزينه مسؤل   



رمضان اهللا عبد رمضان/  السيد ٣ امتياز مرتبات وصرف والتوريد صراف مساعد    
  المعاونة الهيئة وصرف التسويات مسئول سمان الواحد عبد رشا/  السيدة  ٤

 
  والتوثيق اإلحصــــــــاء إدارة
 به القائم العمل االسم م
الشيتى محمد فاطمة/  السيدة ١ القسم رئيس   
 اإلحصائية البيانات إدخال مسئول جاد حسن محمد حسن فافى/  السيدة ٢

  
  الحسابات إدارة
 به القائم العمل االسم م
عابدين الحميد بدع نادية/   السيدة ١ المنتدبين مراجعة   
يونس محمد كامل سمية/   السيدة ٢ شيكات لبنقديه النظامين اجمالى ح.ع٥٦    
عطيـة على أميرة/   السيدة ٣ األضابير – الطالب رسوم    
الشبينى الفتاح عبد أحمد/  السيد ٤ كفاالت – الشيكات    
 هيئة معاونى – مقيمين اطباء – يازاإلمت مراجع  البدوى الغنى عبد السيد/  السيد ٥

  التدريس
الفضالى القادر عبد رضا/ السيد ٦  مسئول هيئة معاونة 
طه أحمد سمير هناء/   السيده ٧ وإداريين عمال مراجع    
اداريين مراجع             عنتر نصر عال/  السيدة ٨  
العزازى محمد أحمد كريمة/  السيدة ٩ المتنوع الدائن افرادى – الصحى التأمين – ح.ع٤٥٥   

فرحات جمال السيدة/  السيده ١٠  – خامس – رابع – ثالث – ثانى – أول مصروفات 
  سادس

حسين فتحى نجالء/  السيدة ١١  وإستمارة التدريس هيئة أعضاء مرتبات عن مسئولة 
٧٥  

النظامية وإجمالى ٥٦ دفاتر عن مسئولة  حامد زغلول إيمان ١٢   
الحميد بدع صالح انتصار ١٣  والدفع واالستقطاعات الضرائب دفتر عن مسئولة 

والسلف المقدم  
حماد  محمد محمد زينب/  السيدة ١٤ الحسابيه بالوحده  مسئول   
محمد الحكيم عبد حياه/ السيده ١٥ الحسابيه بالوحده مسئول   
 ٥٦ دفاتر عن مسئولة الجندى عطية مى/  السيدة  ١٦

  
  الشبـــــاب رعايـــة ادارة
 به القائم العمل االسم م
النحاس المنعم عبد محمد/ السيد ١ الشباب رعاية قسم رئيس    
الشباب برعايه مسئول  فاخر محمد على الحسن/ السيد ٢  
الشافي عبد أحمد هبة/    السيدة ٣ االجتماعية اللجنة   
هجرس اهللا عبد العزيز عبد محمد/  السيد ٤ الرياضية اللجنة   
شحاته مجاهد السعيد محمد/ السيد ٥ اسرة لرعاية مرتب بدون اجازه   
الشعراوى أحمد رجب سحر/ السيدة ٦ االسر لجنه) بنات( الرياضية اللجنة   
 بالكويت للعمل مرتب بدون أجازة مصطفى احمد الشحات إنتصار/  السيدة ٧

  
  المالي واإلداري إدارة التوجيه

 به القائم العمل االسم م
القسم رئيس     مهيب نحس أمال/  السيدة ١   
 العامه الخدمه بمركز بالعمل تكليفها+   مالى توجيه الشريف فرج إبراهيم غادة/  السيدة ٢

 االصلى عملها بجانب بالكليه
  
  



                            المعلومات تكنولوجيا وحده
 به القائم العمل االسم م
الصعيدي الطيف عبد خالد/  األستاذ ١ على البوابة   العمل تطوير النظمدة وح رئيس 

 االلكترونية ومتابعة العمل بالوحده
شبكات مهندس  حسن اهللا عبد احمد مى/  المهندسة ٢  
حمر ابو إسماعيل محمد عبير/  السيدة ٣  لالكنترو على العمل(الطالب شئون بيانات إدخال 
 سالتدري هيئة أعضاء بيانات تحديث نصر صبحى ياسمين/  السيده ٤

  
  المكتبـــــــات إدارة
 به القائم العمل االسم م
 المكتبة مدير خضر حسن أشرف/  السيد ١
 الخارجية االستعارة-الرقمية المكتبة بمشروع العمل   أيوب بكر محمد امنية/ السيدة ٢

  التدريس هيئة ألعضاء
  دوالوار الصادر – بالمكتبة التصوير درويش العاطي عبد زينات/  السيدة ٣
  عامل الطريجى ابراهيم رمضان/ السيد ٤
 عامل محمود احمد سناء/ السيده ٥

  
  العليا الدراسات مكتبة
 به القائم العمل االسم م
 الدراسات مكتبة داخل العمل عن مسئول بشاي ذكي تلميذ سامي/ السيد ١
  الرقمية كتبةبالم العمل – العلمية الدوريات وتسجيل استالم كمال محمد دعاء/  السيدة ٢
 واالستعارة العلمية المجالت عن مسئول         الصواف إبراهيم دينا/  السيدة  ٣

  
  بصرية السمع المكتبة

 به القائم العمل االسم م
اإلداري  المكتبة المدير داخل العمل عن المسئول ندا السيد عيد أسامه/  السيد ١

 الماليزي للبرنامج
  

  الهندسية الشئون ادارة
 به القائم العمل االسم م
 القسم رئيس خطاب محمد أحمد عال السيدة ١
 المدنية األعمال على مشرف فرحات صبحي جمال عزة/ السيدة ٢
 الكمبيوتر أجهزة على مشرف اهللا عبد أحمد مى/  السيدة ٣
 بقطر للعمل مرتب بدون أجازه المرابع السيد محمد هشام/ السيد ٤
 مهندس الشيخ محمد فتحى شيماء/  السيده ٥
  منتدبه - طبيه فنى اجهزه النني سعد عماد نجالء/السيدة ٦
 الصيانة أعمال فني الزلبانى محمد محمد حسنين/  السيد ٧
 الصيانة أعمال فني نحله محمد إبراهيم مدحت/  السيد ٨
 بالسعودية للعمل مرتب بدون اجازه مبارك الفتوح أبو هشام/  السيد ٩

 الصيانة أعمال فني الطريجى السيد قطب أيمن / السيد ١٠
 مكتبية أعمال الباب فتح السيد إبراهيم منى/  السيدة ١١
 مكتبية اعمال جاد بسيوني إبراهيم مصطفى/  السيد ١٢
 الصيانة أعمال فني نصار محمد عيد فتحى محمود/  السيد ١٣
 الصيانة أعمال فني اللطيف عبد مصطفى إيمان/  السيدة ١٤
 الكليه خارج منتدبه الصيانة أعمال فني الكفراوي عنترذكي فاطمة/  السيدة ١٥
 مكتبية اعمال محمود محمد شاهيناز/  السيدة ١٦
 االسره لرعاية مرتب بدون أجازه الوهاب عبد الدين جمال حماده/ السيد ١٧



  التصوير عمل بجانب زعطوط ابراهيم هشام/ السيد ١٨
 والطبع تصوير اعمال مرعى أحمد مدىالمح هشام/  السيد ١٩
 بالسعودية للعمل مرتب بدون اجازه خليفه شيش خليفه ابراهيم أ رزق/  السيد ٢٠
 فنى محروس شفيق شرين/ السيده ٢١
 فنى الجحش زيد ابو البصير عبد ابراهيم/ السيد ٢٢
 فنى  المنعم عبد النصر ابو محروس اميره/ السيده ٢٣
 فنى مرعى محمد ىمهد محمد/ السيد ٢٤
 فنى  شلبى محمد عادل نجالء/ السيد ٢٥
 حرفى مصطفى اهللا عبد رجب طارق/ السيد ٢٦
 حرفى سالم احمد محمد مجدى/ السيد ٢٧
 حرفى على احمد على ابراهيم/ السيد ٢٨
 حرفى ربه عبد بركات سامح/السيد ٢٩
 حرفى عطيوه يوسف السيد عصام/ السيد ٣٠
 حرفى الميت العز ابو يزعبدالعز/ السيد ٣١
 حرفى                    غازى صبرى السعيد/ السيد ٣٢
 فنى خطاب محمود محمد احمد/ السيد ٣٣
 ) مؤقت(   اسانسير عامل عبيد ابراهيم محمد على/ السيد ٣٤

  
  البيئه وتنمية المجتمع خدمة شئون إدارة
 به القائم العمل االسم م
 القسم رئيس مهام مسؤول كبش فهخلي أحمد سامى/ السيد   ١

  
  الشــــئون القــــانونية

 به القائم العمل االسم م
 الجامعة من منتدبه محامى  محمد السيد فهمى هــاله/ السيده ١
 المحامى سكرتارية الصفطى سعد أحمد سناء/  السيده ٢

  
  العامــــــــــــــــة العالقات قسم
 به القائم العمل االسم م
  القسم رئيس          حمادة محمد عاشور/ لسيدا  ١

  
  العامة الخدمة مركز
 به القائم العمل االسم م
 اإلداري المدير الدمهوجي السيد حسن/ السيد ١
 السكرتارية و الكمبيوتر بأعمال مختصة إسماعيل الحميد عبد هانم/  السيدة  ٢
 المرضى حاالت وتسجيل التالح متابعة دفتر دراز عثمان محمد أماني/  السيدة  ٣
 فنى شرباس محمد محمود/ السيد ٤
 األطباء أجور وتفريغ المتابعة حاالت تفريغ شبانه على سعيد سحر/  السيده   ٥
 عامله خليل احمد ايمان/ السيده ٦

  
  الثقافيـــــة العــــالقات قسم
 به القائم العمل االسم م
 القسم رئيس    العال عبد حسن عزة/  السيدة ١
  كمبيوتر مسئول  المقصود عبد محمد شيماء/  السيدة ٢
 وبعثات منح مسئول فهيم مجدى مينا/  السيد ٣

  
  



  العليــــــا الدراســـات إدارة
 به القائم العمل االسم م
 القسم رئيس حمزة عيد ربيع محمد/  د السيد ١
  اسره لرعاية مرتب بدون اجازه  نوفل محمد على زينب/  السيدة ٢
 الطفل لرعايه  مرتب بدون اجازه  دويدار فتحى محمد سمر/  السيدة ٣
 دراسات مسؤول الجواد عبد سليمان سامي نعمات/  السيدة ٤
 القسم رئيس حمزة عيد ربيع محمد/  د السيد ٥
 دراسات مسؤول العال عبد محمود السيد هبه/ السيده ٦
  دراسات مسؤول جىالبلتا منصور الحميد عبد فيصل/ السيد ٧
  والوافدين أكتوبر ٦ اتفاقية عن مسئول عبدالعظيم قطب احمد/  السيد ٨

  
  والمتابعة التخطيط إدارة
 به القائم العمل االسم م
 القســــم رئيس  الزرقا مصطفى السيد محمد/ السيد ١

  
  المواطنين خدمة مكتب
 به القائم العمل االسم م
 القسم مسؤول  الروس ابو السالم عبد على ١

  
  الجــــودة ضمـــان وحـــدة

 به القائم العمل االسم م
   الجودة منسق  زهرة أبو على نيروز/  السيدة ١
 جوده مسؤول  شتله حامد هبه/  السيدة ٢
 الداخلية والمراسالت الجودة بيانات إدخال عن مسئول  المسيح عبد عادل هـــانى/  السيد ٣

 والخارجية
 معاونه خدمات عامل جويده محمد سعاد /السيده ٤

  
  والطباعة التصوير وحده
 به القائم العمل االسم م
  القسم رئيس مهام عن مسئول  الشريف مكاوي محمد نصر/  السيد ١
  شو الداتا على اإلشراف بجانب التصوير مسئول زعطوط إبراهيم هشــام/  السيد ٢

  
  الكلــــية مجـــلس أمــــــانة

 به القائم العمل سماال م
  الكلية مجلس أمانة  بهنسى أحمد زينب/ ة السيد ١

  
  الكليه عميد/ الدكتور االستاذ السيد مكتب

  
  

 به القائم العمل االسم م
 سكرتارية حمر ابو محمود محمد رندا/ السيده ١
  الكمبيوتر ومسئولة سكرتارية  محمد صبحى ياسمين/  السيده ٢
 سكرتارية سليمان اهللا عبد جابر والء/ السيده ٣
 معاونه خدمات عامله الفقى المحمدي سعاد/ السيده ٤



  والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل مكتب

  
  العليا للدراسات الكلية وكيل مكتب
 به القائم العمل االسم م
 القسم سكرتارية  إبراهيم شحاته عزة/  السيدة ١
 معاونه خدمات عامل العال ابو الفتاح عبد صابح/ السيد ٢

  
  معالمجت خدمة لشئون الكلية وكيل مكتب
 به القائم العمل االسم م
  سكرتارية  محمود عزت هند/  السيدة ١
 معاونه خدمات عامل بشندى رمضان سهام/ السيده ٢

  
  الماليزى للبرنامج التنفيذية اللجنة

 به القائم العمل االسم م
 داخل العمل عن اإلدارة المسئول على المشرف ندا السيد عيد أسامة/  السيد ١

 الماليزي اإلداري للبرنامج المكتبةالمدير
 البرنامج سكرتير اليزيد ابو شبل أميرة/  السيدة ٢

  
  األقسام سكرتارية

 به القائم العمل االسم م
 التحفظى العالج قسم سكرتير االبشيهى الغريب صلوحة/  السيدة ١
 االطفال أسنان طب قسم سكرتير الصقار بركات محمود ناهد/  السيدة ٢
  اللثة وأمراض الفم طب سكرتير كريم شوقى أحمد هىن/  السيدة ٣
  العجمى محمود عايدة/ السيدة ٤

  التقويم قسم سكرتير السيدة/ هاله سعد عبداللطيف
 قائم باعمال الكمبيوتر

 المرضى شئون سكرتير  حمادة أحمد محمد نجوى/  السيدة ٥
  المشد الغنى عبد أمينة السيدة ٦

  االستعاضة قسم يرسكرت السيدة/ عبير رشاد حسن
 سكرتير لشئون المرضى

 الفم باثولوجيا سكرتير موسى أحمد امينة/  السيدة ٧
 الفم بايولوجيا سكرتير عبدالمقصود احمد صفاء/  السيدة ٨
 المواد خواص سكرتير المؤذن فتحى هدى/  السيدة ٩

 التحفظى العالج قسم سكرتير االبشيهى الغريب صلوحة/  السيدة ١٠
 االطفال أسنان طب قسم سكرتير الصقار بركات محمود ناهد/  سيدةال ١١

  
 

  
  
  

 به القائم العمل االسم م
  مكتب سكرتير    خطاب احمد محمد لبيب الطاف/ السيده   ١
 بيوترالكم اعمال عن ومسئولة المكتب سكرتير حسن أحمد رغدة/  السيدة ٢
 معاونه خدمات عامل  الصفتى عبدالحميد رشدى هند/ السيده ٣



  إحصائية بأعداد الجهاز االدارى
  دارى، فنى ، عمال ، حرفى )( إ

 )( ادارى ، فنى، حرفى وعامل١٩٩ إجمالى الجهاز االدارى
 ١٨٧ على رأس العمل

 ١٢ أجازة بدون مرتب ومعار
  ء طرفهم )معاش ولم يتم اخال ٢(منهم ١٦٢  أدارى

  ١٣  فنى
  ٧  حرفى 
  ١٥  عمال

  عامل ) ١إدارى+  ١( ٢  مؤقتين
  

   دارى، فنى ، عمال ، حرفى )( إإحصائية بتوزيع الجهاز االدارى 
  على قوة العمل داخل االدارات المختلفة بالكلية

 العدد اإلدارة
 إدارى ٢ مكتب أمين الكلية

 إدارى ٧ إدارة الشئون االدارية
  إدارى ١٤  عليم والطالبقسم شئون الت

  إدارى ٩  قسم االستحقاقات
  إدارى  ، ا عامل ) ٤(  ٥  قسم االرشيف

  إدارى ، ا عامل ) ٣( ٦  قسم الشئون العامة
  إدارى ٢  أدارة الشئون المالية

  إدارى ٧  قسم المشتريات
  إدارى ٧  قسم المخازن
  إدارى ٤  قسم الخزينة

  إدارى ٢  ادارة االحصاء والتوثيق
  إدارى ١٦  رة الحساباتادا

  إدارى ٥  ادارة رعاية الشباب
  إدارى ٢  ادارة التوجية المالى واالدارى

  إدارى ٤  وحدة تكنولوجيا المعلومات
  عامل ) ٢إدارى ،  ٣( ٥  ادارة المكتبات

  إدارى ٣  مكتبة الدراسات العليا
  إدارى ١  المكتبة السمعبصرية

  عامل )  ١حرفى ،  ٧فنى ،  ١٢ إدارى ، ١٢( ٣٠  ادارة الشئون الهندسية
  إدارى ١  ادارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  إدارى ٢  الشئون القانونية
  إدارى ١  قسم العالقات العامة
  عامل ) ١إدارى ،  ٥(٦  مركز الخدمة العامة

  إدارى ٣  قسم العالقات الثقافية
  إدارى ٦  ادارة الدراسات العليا
  إدارى ١  عةادارة التخطيط والمتاب

  إدارى ١  مكتب خدمة المواطنين
  عامل ) ١إدارى ، ٣( ٤  وحدة ضمان الجودة

  إدارى ٢  وحدة التصوير والطباعه



  إدارى ١  امانة مجلس الكلية
  إدارى ، ا عامل ) ٣(  ٤  مكتب عميد الكلية

  )عامل ١إدارى ،  ١(  ٢  مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا
  عامل ) ١إدارى ،  ٢(  ٣  ليم والطالبمكتب وكيل الكليه للتع

  عامل) ١إدارى ،  ١(  ٢  مكتب وكيل الكلية لخدمة المجتمع
  إدارى ٢   اللجنة التنفيذية للبرنامج الماليزى

  إدارى ١٣  سكرتارية االقسام
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  ٢٠١٧ عام الكليه اقسام فى التمريض فنيات الساده باسماء كشف
  االطفال اسنان طب قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى العزيز عبد ابراهيم ايمان ١
 اول تمريض فنى الخولى على طه هنا ٢
 اول تمريض فنى الدمرداش الشافى عبد امل ٣
  اول تمريض فنى العال السيدعبد صبحى زينب ٤
 مندبه جزر السيد محمد امل ٥
 ثالث تمريض فنى شعالن زكى زينب ٦
 منتدبه حمامه ابو ابراهيم فتحيه ٧
 ثالث تمريض فنى مصطفى محمد محمد جيهان ٨

  
  االسنان تقويم قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى عياد محمد حامد هبه ١
 اول تمريض فنى الجوهرى محمد صالحه ٢
 ثانى تمريض فنى خميس السيد دعاء ٣
 ولا تمريض فنى اللطيف عبد سعد هاله ٤
 ثانى تمريض فنى الجندى عوض شيماء ٥
 اول تمريض فنى حسين جابر نعمات ٦
 اول تمريض فنى طه السنوسى سعيده ٧
 اول تمريض فنى عصر على فتحى فتحيه ٨
 ثالث تمريض فنى عوض امين محمد وسام ٩

 منتدبه طه السنوسى سعيده ١٠
  

  المواد خواص قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى العزيز عبد محمود ماجده ١
 عام مدير بدرجه فنيين كبير محمد حسنى سهير ٢
 اول تمريض فنى الغنى عبد السيد اميمه ٣

  
  التعقيم وحده قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى الحصرى زكى غاده ١
 اول تمريض فنى جعيصه زكى هنادى ٢
 اول تمريض فنى مكى زكى فوزيه ٣
 اول تمريض فنى سيف احمد على مرفت ٤
  رابع منتدبه تمريض فنى  الشناوى ابراهيم المجيد عبد  اسراء ٥

  
  )الثابته التركيبات( وجسور تيجان قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى الغالى ابراهيم سعد ناديه ١
 اول تمريض فنى                    الحافظ عبد هدى ٢
 اول تمريض فنى انور سنح سحر ٣
 اول تمريض فنى               منصور رضوان منى ٤

  



  التحفظى العالج قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض اخصائى العنين ابو حمدى محمد امانى ١
 اول تمريض فنى                    سرور امين رشا ٢
 اول تمريض فنى العزيز عبد صبحى امانى ٣
  اول تمريض فنى            المؤذن الفتاح عبد رضا ٤
 اول تمريض فنى         عيسى العاطى عبد انتصار ٥
 اول تمريض فنى الفتاح عبد حلمى سميره ٦
 اول تمريض فنى           السيد العزيز عبد شوقيه ٧

  
  الجذور عالج قسم
 به القائم العمل االسم م
 لاو تمريض فنى الدوله قمر امانى ١
 اول تمريض فنى                 سرور امين اشجان ٢
 ثالث تمريض اخصائى  الفتاح عبد العلمين ابو رضا ٣
  تمريض اخصائى         الدسوقى حسن سعيد مروه ٤
 ثالث المنعم عبد محمد جهاد ٥
 مرتب بدون اجازه اللطيبف عبد مختار رانيا ٦

  
  الفم بيولوجيا قسم
 به ائمالق العمل االسم م
 اول تمريض فنى  المقصود عبد احمد صفاء ١

  
  الفم باثولوجيا قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض فنى موسى احمد امينه ١

  
  العليا الدراسات عياده قسم
 به القائم العمل االسم م
 ثالث تمريض اخصائى نعيم ابراهيم مامون رنا ١
 الطفل لرعايه مرتب بدون اول اجازه تمريض فنى               زيد ابو ابراهيم راشا ٢
 اول تمريض فنى  احمد صالح ناهد ٣

  
  والتجميل والفك الفم جراحه قسم
 به القائم العمل االسم م
 اول تمريض اخصائى الشاميه قطب على محمد امال ١
 اول تمريض فنى              اليزيد ابو السعيد نورا ٢
 اول تمريض فنى            حاتى ابو السيد فاطمه ٣
 بالكويت للعمل مرتب بدون اجازه ثانى تمريض فنى                حسن السيد رمضان منال ٤
 اول تمريض فنى                   العزيز عبد هويدا ٥
 عام مدير بدرجه فنيين كبير                 الزنارى السيد مها ٦
 ثانى تمريض فنى             شمحوط مصطفى همت ٧
 اول تمريض فنى              المقصود عبد نزيهه ٨
 اول تمريض فنى              حاتى ابو السيد فاطمه ٩

 اول تمريض فنى               الفرماوى محمد هناء ١٠
 اول تمريض فنى            العزب مصطفى ماجده ١١
 اول ريضتم فنى                  سليمان السيد هند ١٢



 اول تمريض فنى                     الخطيب سعد النادى هبه ١٣
 اول تمريض فنى                   سعده ابو زكى جماالت ١٤
 اول تمريض فنى                عماره على مرسى سحر ١٥
 اول تمريض فنى               الفيومى اللطيف عبد نزيهه ١٦
 اول تمريض فنى                قادرنورال عبد السعيد ايمان ١٧
 اول تمريض فنى            شوقى ابراهيم سهير ١٨
 اول تمريض فنى          العزيز عبد صالح هدى ١٩
 اول تمريض فنى              الجواد عبد فاطمه ٢٠
 اول تمريض فنى                بركات عاشور ايمان ٢١
 اول تمريض فنى                 ودمحم كامل ابراهيم احالم ٢٢
 اول تمريض فنى               ابراهيم بسيونى انعام ٢٣
 منتدبه ثالث تمريض فنى         الحصرى الحميد عبد لبنى ٢٤
 منتدبه                    رقيه  محمد احمد هويدا ٢٥
 اول تمريض فنى                  محمود صادق شعبان هيام ٢٦
 اول تمريض فنى              العال ابو رمضان عزه ٢٧
 اول تمريض فنى           الحفيظ عبد فتحى سلوى ٢٨
  اول تمريض فنى            حجازى مهدى  الفتاح عبد هناء ٢٩
      اللثه وامراض الفم طب قسم
 به القائم العمل االسم م  
 اول تمريض فنى سعد عزيز مرفت ١
 اول تمريض فنى           السالم عبد تولىم محمد فاطمه ٢
 اول تمريض فنى               عثمان محمود محمد ٣
 اول تمريض فنى     البحيرى مختار مصطفى ايمان ٤
 اول تمريض فنى                    جبريل احمد منى ٥
 اول تمريض فنى                الشاذلى محمد سونيا ٦
 اول تمريض فنى           الفتاح دعب ابراهيم فوقيه ٧
 ثانى تمريض فنى               نصر المنعم عبد نعمه ٨
 ثانى تمريض فنى      متولى المنعم عبد كامل سعاد ٩

 اول تمريض فنى                   متولى سعد صباح ١٠
 ثالث تمريض اخصائى          النجار ابراهيم احمد امينه ١١
 ثالث تمريض اخصائى           مجاهد فوزى محمد رواء ١٢
 ثالث تمريض اخصائى               العزيز عبد شحته ايه ١٣

  
                                                         الصناعية االستعاضة قسم
 به القائم العمل االسم م  
 اول تمريض فنى الدسوقى العليم عبد عطيات ١
 اول تمريض فنى                       خفاجى سالم الحميد عبد جمالت ٢
 اول تمريض فنى            عثمان احمد على فتحيه ٣
 ثالث تمريض اخصائى              يوسف طه يوسف السيده ٤
 اول تمريض فنى            سالم الحميد عبد سميره ٥
 اول تمريض فنى          المظالى حسن رشاد عبير ٦
 اول تمريض فنى     البهلوان ابراهيم محمد بسيمه ٧
 ثالث تمريض أخصائي            االقرع على ابراهيم هبه ٨
 اول تمريض فنى           حافظ محمد رمضان والء ٩

 ثانى تمريض فنى          عساف العزيز عبد اسماء ١٠
 ثالث تمريض اخصائى           المطلب عبد فاروق انغام ١١

   
  



                                             باالجر والعالج الخدمه مركز قسم
 به القائم العمل االسم م  
 ثانى تمريض اخصائى محمود محمد اهللا عطا عبير ١
 اول تمريض فنى                  الهابط امام محمد امانى ٢
 اول تمريض فنى                 عمران رجب دعاء ٣
 ثانى تمريض فنى           العاطى عبد محمود هدى ٤
 اول تمريض فنى           حجازى الغنى عبد فاطمه ٥
 اول تمريض فنى         الحوفى شعبان حامد ايمان ٦
 اول تمريض فنى ابراهيم المنعم عبد نجالء ٧
 اول تمريض فنى السيد الرؤف عبد نقاوه ٨

  
                                                                الجديده العياده

 به القائم العمل االسم م  
 اول تمريض فنى ابراهيم حسن منى ١
 اول تمريض فنى                     فريد محمد نهله ٢
 اول تمريض فنى           عليان احمد حمدى مرفت ٣

  
  

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


