
جامعة طنطا

كلٌة طب األسنان

إدارة اإلحصاء

أسماء السادة العاملٌن بكلٌة طب االسنان جامعة طنطا وبٌاناتهم

م
المجموعة الوظٌفٌة8المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةامٌن عام الكلٌهاخصائى شئون طالب اولدمحم السٌد عبد هللا العشماوى

لسم الشئون االدارٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةمدٌرالشئون االدارٌهأخصائى شئون ادارٌه التانٌه أرندا دمحم محمود ابو حمر

2
التخصصٌةالشئون االدارٌهكبٌر اخصائى شئون إدارٌهدمحم السٌد محمود األشرم

3
التخصصٌةالشئون االدارٌهأمٌن مكتبه ثالثه أنورا أحمد فتحى ابو النجا

4
الكتابٌةشئون العاملٌنكاتب شئون مالٌه الثالثه بحنان مصطفى السٌد الجندى

5
التخصصٌةالشئون االدارٌهاخصائى عاللات علمٌه التانٌه بٌاسر احمد متولى الحسٌنى

6
الكتابٌةشئون العاملٌنكاتب شئون ادارٌه اول أوفاء على محمود الطاٌفه

منال عبد الجواد السٌد الشناوي7
الفنٌةشئون العاملٌنفنى زراعى ثالث ب

8
التخصصٌةالشئون االدارٌهكبٌر اخصائٌن خدمات اجتماعٌهاحمد  دمحم محمود خضر

9
التخصصٌةالشئون االدارٌهأخصائً شئون مالٌة ثاندمحم مصطفً الجوهري برزان

10
 المعاونةالشئون االدارٌهعامل خدمات معاونه سادسسناء احمد محمود الغباشى

لسم االرشٌف

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةاالرشٌفاخصائى شئون ادارٌه تانٌه بمرفت لطفى دمحمعبد الحمٌد

2
التخصصٌةاالرشٌفاخصائى تطبٌك نظم ولوائح تانٌه بدمحم عبد الحمٌد حسٌن رجب

3
الكتابٌةاالرشٌفكاتب سكرتارٌه ومحفوظات ثالث جكرٌمة أحمد دمحم العزازى

لسم األستحمالات

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس االستحمالاتاخصائى شئون ادارٌه ثانىه بناهد سعٌد مسعود عبد الحمٌد

2
الفنٌةلسم االستحمالاتفنى زراعى ثالث ب دمحم عاطف  دمحم الزلٌانى

3
التخصصٌةلسم االستحمالاتاخصائى عاللات عامه ثانٌة ارانٌا مجدى كامل جرجس

4
التخصصٌةلسم االستحمالات  اخصائى شئون ادارٌه ثانى بهوٌدا حسن احمد معوض االدٌب

5
الفنٌةلسم االستحمالاتفنى تمرٌض اولى المٌاء زكى دمحم جعٌصه

6
التخصصٌةلسم االستحمالاتاخصائى شئون مالٌه ثانى بغاده سمٌر عبد المنعم عوض

لسم شئون التعلٌم والطالب

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم



1
التخصصٌةرئٌس شئون الظالبامٌن مكتبه ثالث أعبٌر دمحم محمود أبو حمر

2
الكتابٌةشئون الطالبكاتب شئون إدارٌه رابع أ عزة دمحم سمٌر دمحم شرف

3
التخصصٌةشئون الطالباخصائى شئون طالب ثالث امٌره حسن مصطفى حسن  المحالوى

4
التخصصٌةشئون الطالبأخصائى شئون تعلٌم ثاث ج دمحم محمود السٌد فوده

5
التخصصٌةشئون الطالب اجازهاخصائى شئون طالب ثالثصفاء  صابر احمد الشٌخ

6
التخصصٌةشئون الطالب اجازهاخصائى دراسات علٌا ثانىأسماء صبحى سعٌد  الموسى العمٌري

7
التخصصٌةشئون الطالبمهندس زراعى ثالث أرانٌا عبد العزٌز بٌومى بٌومى

8
الكتابٌةشئون الطالبكاتب شئون إدارٌه ثالث بزٌنات عبد العاطى دروٌش

9
المعاونةشئون الطالبمعاون خدمه ثالثعثمانه عبد الفتاح العنانى

الشئون العامه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الكتابٌةرئٌس الشئون العامة كاتب شئون مالٌه الثالثه ج نادٌة إبراهٌم عطٌة المرحومى

2
المعاونةالدور االرضىمعاون خدمه ممتازجمال احمد السٌد ابو الفواكه

3
المعاونة1المدرج معاون خدمه سادسسامٌه نجاح مصطفى اسماعٌل

4
المعاونة2مبنى رلم معاون خدمه سادسصالحه ابراهٌم دمحم الهتمى

لسم االحصاء

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس لسم االحصاءأخصائى إسكان التانٌه أ مٌنا مجدى فهٌم ملٌكه

البرنامج الدولى

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس لسم لبرنامج لدولىاخصائى نظم ولوائح التانٌه أ نشوى دمحم محمود أبو حمر

التوجٌه المالى واالدارى

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس لسم التوجٌه المالى كبٌر اخصائىن شئون إدارٌة بدرجه مدٌر عامامال محمود دمحم الشٌخ 

I Tوحده 

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌة I Tوحده كبٌر اخصائٌٌن مكتبات بدرجه مدٌر عامخالد عبد الطٌف طلبه الصعٌدي                               

البرنامج المالٌزي

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالبرنامج المالٌزىاخصائى عاللات علمٌه ثانً بأمٌرة شبل أبو الٌزٌد الشرٌف

الشئون المانونٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالشئون المانونٌه منتدبمحـــامى ثــالثدمحم عبد الموى عمٌره 

2
الكتابٌةالشئون المانونٌهكاتب شئون مالٌه ثالث ب سناء أحمد سعد الصفطى

العاللات العامه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

بدون
بجانب عملة فً رعاٌة الشباب الحسن الفاخر



العاللات الثمافٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالعاللات الثمافٌهكبٌر اخصائٌن وثائك مكتبات بدرجه مدٌر عامعزة حسن دمحم عبد العال                                       

2
الكتابٌة اٌام سكرتٌر وكٌل لكلٌة للدراسات العلٌا3+ العاللات الثمافٌه كاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابع شٌماء دمحم عبد الممصود دروٌش

الشئون المالٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس الشئون المالٌهاخصائى توجٌه مالى أول بدمحم إبراهٌم أبو مسلم شاهٌن

2
التخصصٌةرئٌساً للمشترٌاتاخصائى شئون مالٌه التانٌه أراشا ٌحٌى دمحم عبد الرحمن السطٌحه

3
الفنٌةالشئون المالٌهفنى نمش وزخرفه ثالث بدالٌا عبد المادر دمحم جمٌعى

4
التخصصٌةالشئون المالٌهاخصائى تشغٌل حاسب آلى ثالث أسالى سالم على محفوظ

5
التخصصٌةالشئون المالٌهاخصائى شئون مالٌه التانٌه ا عبد الفتاح إبراهٌم دمحم السٌد عمده

6
التخصصٌةالشئون المالٌه    اجازهاخصائى شئون مالٌه ثانىهبه أسامه دمحم أبوفرحه

7
التخصصٌةالشئون المالٌهاخصائى تطبٌك نظم ولوائح ثالث ب احمد مصطفى عبد العاطى عبد هللا

8
الكتابٌةالشئون المالٌه مخازنكبٌر كتاب سكرتارٌة ومحفوظات بدرجه مدٌر عامصالح عبد المنعم الشناوي

9
الفنٌةالشئون المالٌه مخازنكبٌر فنٌٌن شئون هندسٌه بدرجه مدٌر عامسمٌر مصطفى الشامى

10
الفنٌةالشئون المالٌه مخازنفنى شئون ثالث جاٌهاب عٌد ابراهٌم الشرٌف

11
الفنٌةالشئون المالٌه مخازن   فنى زراعى ثالث بدمحم أحمد عبد الروؤف أبوصالحه

12
الكتابٌةالشئون المالٌه مخازنكاتب شئون ادارٌه الثالثه جاٌناس حسن مصطفى معتوق

13
الفنٌةالشئون المالٌه مخازنفنى شئون هندسٌه ثالث بوفٌك احمد متولى سمن

15
التخصصٌةرئٌس اخزٌنهاخصائى شئون مالٌة اول أ هناء سمٌر احمد طه

16
التخصصٌة خزٌنه مترجم ثالث أرمضان عبد هللا رمضان

17
التخصصٌةالشئون المالٌه خزٌنهكبٌر اخصائٌن شئون مالٌهاحمد دمحم السعٌد عبد الجواد

الوحده الحسابٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى شئون مالٌه اول أ أحمد عبد الفتاح الشبٌنى

2
الكتابٌةالوحده الحسابٌه مرضىكاتب شئون مالٌه ثالث بعال نصر عنتر ابراهٌم

3
الكتابٌةالوحده الحسابٌهكاتب شئون مالٌة ثالث بالسٌدة جمال صبحى فرحات

4
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى  شئون ادارٌه التانٌه بنجالء فتحى حسٌن مصطفى

5
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى  شئون ادارٌه التانٌه بإٌمان زغلول حامد السماحى

6
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى شئون ادارٌه التانٌه بانتصار صالح عبد الحمٌد ابو عمار

7
الكتابٌةالوحده الحسابٌهكاتب شئون إدارٌة  اول أزٌنب دمحم دمحم  حماد

8
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى تطبٌك نظم ولوائح ثالث بحٌاه عبد الحكٌم دمحم مهنا

9
الكتابٌةالوحده الحسابٌه اجازهكاتب شئون مالٌه رابعرحاب جمال عبد الجواد على

10
التخصصٌةالوحدة الحسابٌةأخصائى شئون إدارٌه التانٌه أإٌمان محمود عبد المعطى حماده

11
التخصصٌةالوحده الحسابٌهاخصائى اسكان التانٌه أرشا عبد الواحد دمحم  السمان



12
التخصصٌةالوحده الحسابٌهكبٌر أخصائٌٌٌن شئون إدارٌة بدرجة مدٌر عامرضا عبد المادر دمحم الفضالً

13
المعاونةالوحده الحسابٌهمعاون خدمه ثالثروحٌه عبد الغنى أحمد عالم

التخطٌط والمتابعه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1

التخطٌط والمتابعه وخدمة المواطنٌن كبٌر أخصائٌن شئون مالٌة بدرجه مدٌر عامدمحم السٌد مصطفى الزرلا

بجانب عمله

التخصصٌة

رعاٌه الشباب

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةرئٌس رعاٌه شباباخصائى  رٌاضى  اولدمحم عبد المنعم دمحم النحاس

2
التخصصٌةرعاٌه الشباباخصائى رٌاضى ثالث بالحسن على دمحم فاخر

3
التخصصٌةرعاٌه الشبابأخصائى رعاٌه شباب اول أهبة أحمد عبد الشافً دمحم ماضى

4
التخصصٌةرعاٌه الشباباخصائى رٌاضى ثالثدمحم عبد العزٌز عبد هللا هجرس

5
التخصصٌةرعاٌه الشباباخصائى رٌاضى ثالث أسحر رجب أحمد الشعراوى

6
التخصصٌةرعاٌه الشباب    اجازهاخصائى  رٌاضى ثانىإنتصار الشحات احمد مصطفى

7
التخصصٌةرعاٌه الشباباخصائى  رٌاضى  ثالث أمهٌب دمحم نبوى دمحم صالح

8
التخصصٌةرعاٌة الشباب البرنامج الدولى بجانب عملهأخصائى رٌاضى ثالث أعمرو دمحم ماحً كمال غرابه

اداره المكتبات

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةمكتبة الطالبكبٌر اخصائٌٌن وثائك ومكتبات بدرجه مدٌر عام أشرف حسن عبده  خضر

2
الكتابٌةمكتبة الطالبكاتب شئون عاملٌن اول أ غالٌه لبٌب على  عامر

3
التخصصٌةمكتبة الدراسات العلٌاكبٌر اخصائٌن وثائك ومكتباتدعاء دمحم كمال مصطفى

4

السمع بصرٌه ادارة المكتبات بجانب عمله كبٌر اخصائٌن وثائك ومكتباتاسامه عٌد السٌد  ندا

البرنامج الملٌزى

التخصصٌة

5
التخصصٌةالدراسات العلٌااخصئى اعاللات عامه ثانٌة بنعمات سامً سلٌمان عبد الجواد

اداره شئون خدمه المجتمع والبٌئه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةشئون خدمه المجتمع والبٌئهأخصائى عاللات عامه ثالث أسامى أحمد خلٌفه كبش

2
الكتابٌةشئون خدمه المجتمع والبٌئهكاتب شئون ادارٌه التانٌه بغاده ابراهٌم فرج الشرٌف

3
التخصصٌةشئون خدمه المجتمع والبٌئهاخصائى شئون مالٌه تانٌه بامانى محمود خلف سٌد

اداره شئون الهندسٌه

مسلسل
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةشئون الهندسٌهمهندس إتصاالت التانٌه أعال أحمد دمحم خطاب

2

التخصصٌةاالشراف علً السٌارات+ شئون الهندسٌه مهندس عماره التانٌه بعزة جمال صبحى فرحات

3
التخصصٌةشئون الهندسٌهمهندس ثالث أمى أحمد عبد هللا حسن

4
التخصصٌةشئون الهندسٌه  اجازهمهندس التانٌه بهشام دمحم السٌد  المرابع

5
الفنٌةشئون الهندسٌه منتدبهفنى أجهزة طبٌه ثالثنجالء عماد سعد الننى

6
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى تكٌٌف وتبرٌد اولحسنٌن دمحم دمحم الزلبانى



7
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى أجهزة طبٌه اولمدحت إبراهٌم دمحم نحله

8
الفنٌةشئون الهندسٌه   اجازهفنى أجهزة طبٌه اولهشام أبو الفتوح ٌحً مبارن

9
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه الثالثه جأٌمن  لطب السٌد الطرٌجى

10
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى زخرفه وأعالن ثالث بمنى إبراهٌم السٌد  فتح الباب

11
الفنٌةشئون الهندسٌه اجازهفنى أجهزة طبٌه ثالثمصطفى  إبراهٌم  بسٌونى جاد

12
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى أجهزة طبٌه ثالث أمحمود فتحى عٌد دمحم نصار

13
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى أجهزة طبٌه ثالث بإٌمان مصطفى عبد اللطٌف الزغبى

14
الفنٌةشئون الهندسٌه تندبفنى أجهزة طبٌه التانٌه بفاطمة  عنتر ذكى الكفراوي

15
التخصصٌةشئون الهندسٌه اجازهاخصائى شئون طالب ثالث أحماده جمال الدٌن عبد الوهاب

16
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى شئون هندسٌه الثالثه جهشام ابراهٌم ابراهٌم زعطوط

17
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه الثالثه بهشام الدمحمى أحمد مرعى

18
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى اجهزه طبٌه ثالثرزق أ ابراهٌم خلٌفه شٌش خلٌفه

19
الفنٌةشئون الهندسٌه         اجازهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج شرٌن شفٌك محروس عٌد

20
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه جامٌره محروس ابو النصر عبد المنعم عٌسى

21
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى شئون هندسٌه الثالثه جدمحم مهدى دمحم مرعى

22
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه جنجالء عادل دمحم شلبى

23
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أهدٌر دمحم السٌد البربرى

24
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه جابراهٌم هاشم عبد العلٌم رخا

25
الفنٌةشئون الهندسٌه اجازهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابعنورهان دمحم  السعٌدعبد الفتاح

26
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أباسل عالء عبد الحمٌد دمحم رمضان

27
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه جهشام دمحم ابراهٌم سلٌم

28
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أمحمود سامى على المشاعلى

29
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابعدمحم السٌد دمحم احمد حسب هللا

30
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابعدمحم حسٌن كامل الجندى

31
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابعشرٌن خالد انور الكٌالنى

32
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابعبسمه اشرف دمحم ابو نجم

33
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه جرلٌه كمال كمال السعدنى

34
الفنٌةشئون الهندسٌهفنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أدمحم الشناوى محمود دمحم هالل

35
المعاونةشئون الهندسٌهعامل خدمات معاونه سادس بعلى دمحم ابراهٌم عبٌد

36
حرفًشئون الهندسٌهكهربائى رابعطارق رجب عبد هللا مصطفى

37
حرفًشئون الهندسٌهكهربائى رابعمجدى دمحم احمد سالم

38
حرفًشئون الهندسٌه رئٌس العمالسبان رابعابراهٌم على احمد على

39
حرفًشئون الهندسٌهسبان رابعسامح بركات عبد ربه الجزار

40
حرفًشئون الهندسٌهسائك خامسعصام السٌد ٌوسف عطٌوه

41
حرفًشئون الهندسٌهسبان رابعالشحات اسماعٌل اسماعٌل الدٌهى

42
حرفًشئون الهندسٌهعامل سوتٌش ثالثابراهٌم عبد الفتاح دمحم حجازى

43
المعاونةشئون هندسٌهمعاون خدمه ممتازالسٌد عبد الباسط دمحم شعبان



الحدائك والباستٌن

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالحدائك والبساتٌنمهندس زراعى ثالث أشٌماء فتحى دمحم حسنً الشٌخ

2
الفنٌةالحدائك والبساتٌنفنى زراعى ثالث باحمد دمحم محمود خطاب

3
حرفًالحدائك والبساتٌنعامل زراعى رابعسعٌد مصطفى السٌد داود

مركز الخدمه العامه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةمركز الخدمه العامه  اخصائى شئون اداريه  االتانيه أحسن  السٌد محمود  الدمهوجً

2
التخصصٌةمركز الخدمه العامه اخصائى رعاٌه عاملٌن التانٌه أهانم عبد الحمٌد  دمحم إسماعٌل

3
التخصصٌةمركز الخدمه العامهأخصائى تغذٌه التانٌه ب أمانى دمحم عثمان دراز

4
التخصصٌةمركز الخدمه العامهأخصائ إسكان ثالث  سحر سعٌد على شبانه

5
المعاونةمركز الخدمه العامهعامل خدمات معاونه سادساٌمان احمد احمد  خلٌل

6
التخصصٌةمركز الخدمه العامهطبٌب اسنان ثانى بدمحم حاتم دمحم منٌر عبد الخالك

7
التخصصٌةمركز الخدمه العامهطبٌب اسنان ثانى بسٌد فتحى مغاورى

الدراسات العلٌا

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالدراسات العلٌا اخصائى  رٌاضى  أولدمحم ربٌع عٌد حمزة

2
التخصصٌةالدراسات العلٌاأخصائى دراسات علٌا ثالث أزٌنب على دمحم نوفل

3
التخصصٌةالدراسات العلٌا  اجازهأخصائى دراسات علٌا ثالثسمر دمحم فتحى دوٌدار

4
التخصصٌةالدراسات العلٌااخصائى شئون طالب ثالثفٌصل عبد الحمٌد منصور البلتاجى

5
التخصصٌةالمكتبة الرلمٌةاخصائى وثائك مكتبات أولامنٌة دمحم بكر أٌوب

6
التخصصٌةالدراسات العلٌامهندس زراعى ثانى ب دٌنا إبرهٌم حمدى الصواف

وحده ضمان الجوده

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةوحده ضمان الجودهأخصائى شئون مالٌة التانٌه أنٌروز على أبو زهرة زكً

2
التخصصٌةوحده ضمان الجوده   اجازهاخصائى انشطه ثمافٌه ثالث أهبه حامد دمحم شتله

3
الفنٌةوحده ضمان الجودهفنـى شئون هندسٌة ثالث بهـــانى عادل عبد المسٌح

4
المعاونةوحده ضمان الجودهعامل خدمات معاونه خامسسعاد دمحم  السٌد جوٌده

الطبع والتصوٌر

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌةالطبع والتصوٌرفنى شئون هندسٌة  ثالث بنصر دمحم مكاوى الشرٌف

امانه مجلس الكلٌة

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الكتابٌةامانه مجلسكبٌر كتاب شئون إدارٌة بدرجه مدٌر عام زٌنب أحمد بهنسى

خواص المواد

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌةخواص الموادفنى زخرفة ونماشة ثالث جهدى دمحم فتحى المؤذن



مكتب عمٌد الكلٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةمكتب عمٌد الكلٌهأخصائى عاللات ثمافٌة ثالث اٌاسمٌن صبحى دمحم احمد نصر

2
التخصصٌةمكتب عمٌد الكلٌهاخصائى عاللات عامه  التانٌه  بوالء جابر عبد هللا سلٌمان

3
التخصصٌةمكتب عمٌد الكلٌهعامل خدمات معاونه سادسسعاد الدمحمى  بدوى الفمى

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةوكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالبمهندس زراعى ثالثة بالطاف لبٌب دمحم احمد خطاب

2
المعاونةوكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالبعامل خدمات معاونه سادسهند رشدى عبدالحمٌد الصفتى

وكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةوحده ضمان الجوده   اجازهاخصائى انشطه ثمافٌه ثالث أهبه حامد دمحم شتله

2
الكتابٌةوكٌل الكلٌه للدراسات العلٌاكبٌركتاب اله كاتبه بدرجه مدٌر عام عزة شحاته إبراهٌم

وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةوكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمعاخصائى معمل التانٌه بهند عزت محمود السٌد

العالج التحفظى

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةالعالج التحفظىاخصائى شئون ادارٌه ثانى أامنٌه حلمى عبد الفتاح

2
التخصصٌةالعالج التحفظى  اجازهطبٌب اسنان ثانىلمٌاء عادل عبد العزٌز المٌدانى

3
المعاونةالعالج التحفظىعامل خدمات معاونه خامسكرٌمه عبد الهادى عبده عبد الهادي الغرٌب

4
المعاونةالعالج التحفظىعامل خدمات معاونه خامسغاده الرفاعى عبد النبً عبد الوهاب السطوحى

5
المعاونةالعالج التحفظىعامل خدمات معاونه خامس زكٌه  هالل محمود هالل

طب اسنان االطفال

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1

التخصصٌةطب اسنان االطفالكبٌر أخصائً وثائك وكتبات بدرجه مدٌر عامناهد محمود بركات الصمار

3
المعاونةطب اسنان االطفالمعاون خدمه سادسعزٌزه على مصطفى الجندى

طب الفم وامراض اللثه وطرق التشخٌص واالشعة

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةطب الفم وامراض اللثهأخصائى شئون مالٌة التانٌه بنهى أحمد شولى كرٌم

2
المعاونةطب الفم وامراض اللثهمعاون خدمه خامس ام الرزق على عامر

3
المعاونةطب الفم وامراض اللثهمعاون خدمه سادس صبحٌه محمود  احمد عامر

4
المعاونةطب الفم وامراض اللثهمعاون خدمه سادس سامٌه ابراهٌم محمود حسٌن

جراحه الفم والوجه والفن والتجمٌل

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌةجراحه الفم والوجه والتجمٌلفنى  تسجٌل واحصاء اول أنجوى دمحم أحمد حماده



2
المعاونةجراحه الفم والوجه والتجمٌلعامل خدمات معاونه سادسسعاد جمعه زٌدان البنا

3
المعاونةجراحه الفم والوجه والتجمٌلمعاون خدمه ممتازشعبان احمد الفل

4
التخصصٌةجراحه الفم والوجه والتجمٌلصٌدلى ثانى انتداب الماهرةسمرعبد العزٌز دمحم

باثولوجٌا الفم

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
المعاونةباثولوجٌا الفمعامل خدمات معاونه خامسعاٌده عبد الرحمن ابو الٌزٌد سلٌم

بٌولوجٌا الفم

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
التخصصٌةبٌولوجٌا الفمامٌن مكتبه ثانً بدٌنا طه عبد الفتاح فسٌخ

2
المعاونةبٌولوجٌا الفممعاون خدمه خامسسهام رمضان دمحم بشندى

االستعاضه الصناعٌه

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الكتابٌةاالستعاضه الصناعٌهكبٌر كاتب شئون عاملٌنامٌنه عبد الغنى المشد

2
المعاونةاالستعاضه الصناعٌهمعاون خدمه خامسامونه السٌد حسن  الصواف

3
المعاونةاالستعاضه الصناعٌهمعاون خدمه خامسغالٌه دمحم عبد الفتاح المدٌم

تموٌم االسنان

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
المعاونةتموٌم االسنانعامل خدمات معاونه سادسفردوس على  مصطفى الجندى

مدٌر هٌئه التمرٌض

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
اخصائً تمرٌضمدٌر إدارة التمرٌض بالكلٌةكبٌر اخصائٌن فنٌٌن تمرٌضامانى دمحم حمدى ابو العنٌن

2
التخصصٌة2مشرف مبنى رلم كبٌر اخصائٌن فنٌٌن  تمرٌضأمال دمحم على لطب

3
اخصائً تمرٌضشئون خدمه المجتمع والبٌئه  اجازهاخصائى تمرٌض اولهناء عطٌة إسماعٌل الدٌب

4
اخصائً تمرٌضمشرفة دوراخصائى تمرٌض اولمٌرفت عبد الحمٌد المجٌد فخرى

5
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائً تمرٌض ثالثة أرنا مامون ابراهٌم نعٌم

6
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض اول  عبٌر عطا هللا دمحم محمود

7
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالث أامٌنه احمد ابراهٌم  النجار

8
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالثرانٌا مختار عبد اللطٌف

9
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالث بمروه سعٌد حسن الدسولى

10
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالث برضا ابو العلمٌن عبد الفتاح

11
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالث بجهاد دمحم عبد المنعم  دالٌب

12
اخصائً تمرٌضمشرف دوراخصائى تمرٌض ثالث رواء دمحم فوزى مجاهد

13
اخصائً تمرٌضمستشفى التعلٌمى الحاقاخصائى تمرٌض ثالثنهال كمال كمال الدٌن عطٌه

14
اخصائً تمرٌضاالستعاضه الصناعٌه     اجازهاخصائى تمرٌض ثالث بأنغام فاروق عبد المطلب حجازى

15
اخصائً تمرٌضاالستعاضه الصناعٌه   اجازهاخصائى تمرٌض ثالث بالسٌدة ٌوسف طه ٌوسف الصٌاد

16
اخصائً تمرٌضاالستعاضه الصناعٌهاخصائى تمرٌض ثانً بهبة إبراهٌم علً االلرع

17
فنً تمرٌضخواص الموادكبٌر تمرٌض وصحه عامهأمٌمة السٌد عبد النبى حسن دمحم المال



18
فنً تمرٌضاالستعاضةكبٌر تمرٌض وصحه عامهجمالت عبد الحمٌد خفاجى

19
فنً تمرٌضخواص الموادكبٌر تمرٌض وصحه عامهماجدة محمود عبد العزٌز

20
فنً تمرٌضالتموٌمكبٌر تمرٌض وصحه عامهصالحة دمحم الجوهرى الجمالة

21
فنً تمرٌضجراحهكبٌر تمرٌض وصحه عامهفاطمة السٌد أبو حاتى

22
فنً تمرٌضالتعمٌم المركزياألولًمٌرفت حمدى أحمد علٌان

23
فنً تمرٌضالعالج التحفظًاألولًشولٌة عبد العزٌز السٌد

24
فنً تمرٌضاالستعاضةكبٌر تمرٌض وصحه عامهسمٌرة عبد الحمٌد سالم

25
فنً تمرٌضجراحهكبٌر تمرٌض وصحه عامههدى صالح عبد العزٌز

26
فنً تمرٌضاستعاضةكبٌر تمرٌض وصحه عامهبسٌمة دمحم ابراهٌم البهلوان

27
فنً تمرٌضعالج تحفظًكبٌر تمرٌض وصحه عامهسمٌرة حلمى عبد الفتاح

28
فنً تمرٌضطب الفمكبٌر تمرٌض وصحه عامهمنى أحمد جبرٌل عبد العزٌز

29
فنً تمرٌضجراحهكبٌر تمرٌض وصحه عامههند السٌد علً سلٌمان

30
فنً تمرٌضاطفالكبٌر تمرٌض وصحه عامهإٌمان إبراهٌم عبد العزٌز دمحم

31
فنً تمرٌضجراحه الفمكبٌر تمرٌض وصحه عامهسلوى فتحى عبد الحفٌظ

32
فنً تمرٌضالتشخٌص واألشعهكبٌر تمرٌض وصحه عامهفاطمة دمحم متولى عبد السالم

33
فنً تمرٌضالتركٌبات الثابتةكبٌر تمرٌض وصحه عامهمنى رضوان منصور رضوان

34
فنً تمرٌضالتموٌمكبٌرمرٌض وصحه عامهسعٌدة السنوسى طه ابو رواش

35
فنً تمرٌضاطفالكبٌر تمرٌض وصحه عامههنا طه علً الخولى

36
فنً تمرٌضA 1عٌادة األولًفوزٌة زكى مكى

37
فنً تمرٌضعٌادة التشخٌصاألولًفولٌة إبراهٌم  عبد الفتاح

38
فنً تمرٌضطب الفماولىدمحم محمود السٌد عثمان

39
فنً تمرٌضالتركٌبات الثابتةاألولًهدى عبد الحافظ عبده

40
فنً تمرٌضعالج تحفظًكبٌر تمرٌض وصحه عامهرضا عبد الفتاح المؤذن

41
ؤءالتركٌبات الثابتةأولىسحر حسن أنور حافظ

42
فنً تمرٌضطب الفمأولىسونٌا دمحم السٌد الشاذلى

43
فنً تمرٌضباثولوجٌا الفمكببر تمرٌض وصحه عامهأمٌنة أحمد أحمد موسى

44
فنً تمرٌضعٌادة التشخٌصاألولًصباح سعد متولى عوض

45
فنً تمرٌضالتموٌماألولًنعمات جابر حسٌن عبد الكرٌم

46
فنً تمرٌضالجراحة السادسأولىجماالت زكى أبو سعدة

47
فنً تمرٌض2مبنً أولىنهلة دمحم فرٌد أحمد دمحم

48
فنً تمرٌضعالج تحفظًاألولًأنتصار عبد العاطى عٌسى دروٌش

49
فنً تمرٌضإلتصادىاألولىفاطمة عبد الغنى حجازى

50
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىهناء دمحم الفرماوى المال

51
فنً تمرٌضعالج الجذوراألولىأشجان أمٌن عبد المجٌد سرور

52
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىمنال عبد الوهاب عمارة

53
فنً تمرٌضتعمٌم مركزياألولىمنال رمضان السٌد حسن

54
فنً تمرٌضتعمٌم مركزياألولىغادة زكى دمحم الحصرى



55
فنً تمرٌضعٌاده االدراسات العلبااألولىرشا إبراهٌم دمحم أبو الٌزٌد

56
فنً تمرٌضاستعاضةاألولىعبٌر رشاد حسن المظالى

57
فنً تمرٌضالجراحةأولى أماجدة مصطفى دمحم عزب

58
فنً تمرٌض2مبنً األولىفتحٌة فتحى على عسر

59
فنً تمرٌضتفوٌم األسناناألولىهبه حامد دمحم عٌاد

60
فنً تمرٌضأطفالاألولىأمل عبد الشافى الدمرداش

61
فنً تمرٌضB 1األولىمنى حسن إبراهٌم سٌد أحمد

62
فنً تمرٌضجراحه عملٌاتاألولىسحر مرسى على عمارة

63
فنً تمرٌض2مبنً األولىناهد صالح أحمد هالل

64
فنً تمرٌضجراحه الفماألولى جزء من الولتإٌمان عاشور بركات

65
فنً تمرٌضتعمٌم مركزياألولىهنادى زكى دمحم جعٌصة

66
فنً تمرٌضالعالج التحفظًاألولىأمانى صبحى عبد العزٌز

67
فنً تمرٌضتعمٌم مركزياألولىمرفت على أحمد سٌف

68
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىهناء عبد الفتاح مهدى حجازي

69
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةاألولىنجالء عبد المنعم إبراهٌم

70
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىنزٌهة عبد اللطٌف على الفٌومى

71
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةاألولىدعاء رجب احمد عمران

72
فنً تمرٌضعالج تحفظًاألولىرشا أمٌن عبد المجٌد سرور

73
فنً تمرٌضاستعاضةاألولىفتحٌة على أحمد عثمان

74
فنً تمرٌضالتموٌماألولىدعاء السٌد خمٌس محمود

75
فنً تمرٌضطب الفم وامراض اللثهاألولىإٌمان مصطفى مختار البحٌري

76
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةاألولىأمانى دمحم إمام الهابط

77
فنً تمرٌضجراحهاألولىهبه النادى سعد الخطٌب

78
فنً تمرٌضأطفالاألولىفتحٌة إبراهٌم اسماعٌل أبو حمام

79
فنً تمرٌضالخارجالثانٌةزٌنب زكً سٌد أحمد شعالن

80
فنً تمرٌضعالج الجذوراألولىأمانى لمر الدولة أحمد الممري

81
فنً تمرٌضتموٌم األسناناألولىهالة سعد دمحم عبد اللطٌف عوض

82
فنً تمرٌضبٌولوجٌا الفم(تندب مطروح)األولىصفاء أحمد عبد الممصود الكفراوي

83
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةاألولىإٌمان حامد شعبان الحوفى

84
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىنورا السعٌد أبو الٌزٌد العربً

85
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىهٌام شعبان صادق محمود

86
فنً تمرٌضتموٌم األسناناألولً بشٌماء عوض حسن الجندى

87
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولً بهمت مصطفى دمحم الشمحوط

88
فنً تمرٌضالجراحة السادساألولىهوٌدا عبد العزٌز إبراهٌم عبد العزٌز

89
فنً تمرٌضالجراحة السادسأولىعزة رمضان إبراهٌم أبوالعال

90
فنً تمرٌضطب الفماألولً بنعمة عبد المنعم نصر

91
فنً تمرٌضالجراحهاألولىفاطمة عبد الجواد على دمحم



92
فنً تمرٌضالعٌادة الطبٌةأولىأنعام بسٌونى إبراهٌم حسٌن

93
فنً تمرٌض2مبنً أولىأحالم إبراهٌم كامل محمود

94
فنً تمرٌضمنتدبه الجراحة السادسالثالثة منتدبةهوٌدا أحمد دمحم رلٌة

95
فنً تمرٌضمنتدبة الجراحة السادسالثالثهلبنى عبد الحمٌد إسماعٌل

96
فنً تمرٌضالتموٌم  (منتدبهالثالثه جزء من الولتوسام دمحم أمٌن دمحم عوض

97
فنً تمرٌضأطفال (منتدبه)الثالثهأمل دمحم السٌد جزار

98
فنً تمرٌضأطفال (منتدبه)الثالثه زٌنب صبحى السٌد عبد العال

99
فنً تمرٌض(منتدبه)إلتصادى الثانٌة بهدى محمود عبد المعطى الدراجٌنً

##
فنً تمرٌضجراحة السادسأولىإٌمان السعٌد دمحم عبد المادر نور

101
فنً تمرٌضأسنان أطفالالثالثة ججٌهان دمحم دمحم مصطفى رمضان

102
فنً تمرٌضأستعاضةاألولىوالء رمضان دمحم حافظ لندٌل

103
فنً تمرٌضأستعاضةالثالثة يأسماء  عبد العزٌز ابراهٌم عساف

104
فنً تمرٌضطب الفماألولى  سعاد كامل عبد المنعم متولً

105
فنً تمرٌضعٌادة المالٌزىكبٌر تمرٌض وصحة عامةإٌفون فرٌد واصف حنا

106
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامة(إنتداب )األولى امال غٌطانى عبد البالى دمحم

107
فنً تمرٌضالتعمٌم المركزي(منتدبة  )رابعةهاجر دمحم فوزىشهاب الدٌن

108
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةثالثةنهى السٌد زاكى دمحم

109
فنً تمرٌضالعالج التحفظىأولًعزٌزة مصطفى أبو العنٌن

110
فنً تمرٌضمركز الخدمة العامةرابعرحاب حمادة دمحم السٌد السعداوى

111
فنً تمرٌض(منتدبة)الدراسات كبٌر تمرٌض وصحه عامههناء علً عبد الحمٌد عبٌد

  فنً االسنان

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌةالمعمل المركزىفنى  اسنان الثالثه جعبد الفتاح مجدى عبد الفتاح السجٌنى

2
الفنٌةالمعمل المركزىفنى  اسنان رابعدمحم دمحم ٌوسف الفرت

3
الفنٌةتموٌم االسنان فنى أسنان  ثالث بعبد هللا إبراهٌم عبد هللا دراز

4
الفنٌةتموٌم االسنانفنى أسنان  ثالث أ  السٌد دمحم ابراهٌم  حمٌدى

5
الفنٌةتموٌم االسنان   اجازهفنى اسنان ثالث باحمد جمال الدٌن دمحم السٌد

6
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى اسنان اول  أفكار لطفى دمحم الحافظ

7
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌه  اجازهفنى أسنان اول شرٌف محمود أبو المكارم

8
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى أسنان اول أ  هشام فرج على ٌحٌى

9
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى اسنان الثالثه جندى ناجى السٌد عزام

10
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى اسنان رابعشروق جمال صالح عبد العال

11
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى اسنان الثالثه بعزه ابراهٌم دمحم على غنٌم مفتاح

12
الفنٌةاالستعاضه الصناعٌهفنى اسنان الثالثه جرٌهام صالح ابراهٌم ٌونس

13
الفنٌةباثولوجٌا الفمفنى اسنان ثالثاحمد جمال الدٌن دمحم السٌد نصر

14
الفنٌةطب اسنان االطفالفنى اسنان اولى باكرامى عبد المنعم عبد الجلٌل



15
الفنٌةالتركٌبات الثابتهفنى اسنان اول أعاطف مصطفى صالح

16
الفنٌةالتركٌبات الثابتهفنى اسنان اولاحمد دمحم الشناوى النجار

17
الفنٌةبٌولوجٌا الفم   اجازهفنى اسنان الثالثه جاسماء احمد السٌد السوٌدى

18
الفنٌةاالستعاضة الصناعٌةفنً أسنان رابعأحمد جمال إبراهٌم سٌف

19
الفنٌةمركز الخدمه العامهفنى اسنان االولى بمحمود دمحم السٌد شرباش

فنً األشعة

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعمى سامى ابراهٌم ابراهٌم الكومى

2
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعدمحم طه الشحات عرفه

3
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعنسرٌن شفٌك عبد السالم المالح

4
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعرٌهام جمال دمحم عبد الجواد السعدنً

5
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعفكرٌه فاٌك مصطفى غنٌم

6
الفنٌة2مبنى رلم فنى اشعه رابعمها فراج عبد هللا السٌد

7
الفنٌةطب الفم وامراض اللثه  فنى أشعة التانٌه أمصطفى مطاوع حمزه سلكها

8
الفنٌةطب الفم وامراض اللثهفنى اشعه الثالثه ج رضا سعٌد عبد السالم حسانٌن

9
الفنٌةطب الفم وامراض اللثهفنى اشعه الثالثه ج امٌره عبد الوهاب دمحم حسن

10
الفنٌةطب الفم وامراض اللثه  فنى أشعة اول هالة الفاروق إسكندر

11
الفنٌةطب الفم وامراض اللثه   فنى اشعه ثالث أ  الشٌماء حمزة على خفاجى

12
الفنٌةطب الفم وامراض اللثه اجازه   فنى أشعة ثالث على  أحمد عبد الفتاح  الشرشابى

13
الفنٌةطب الفم وامراض اللثهفنى اشعه الثالثه ج زٌنب صبحى اسماعٌل احمد بدر

14
الفنٌةالتركٌبات الثابتهفنى اشعه الثالثه جمدٌحة عزاز دمحم الفٌومى

15
الفنٌةمركز الخدمه العامهفنى اشعه رابع أساره دمحم بسٌونى لطب

فنً معمل

م
المجموعة الوظٌفٌةالعمل المائم بهالمسمً الوظٌفً والدرجة المالٌةاألســــم

1
الفنٌةبٌولوجٌا الفم    اجازهفنى معمل ثالثدمحم شكرى  ابراهٌم عواض

2
التخصصٌةبٌولوجٌا الفماخصائى معمل ثانً ببثٌنه عبد الستارشعبان السودانى

3
الفنٌةبٌولوجٌا الفمفنى معمل رابعشٌماء جمال الصاوى ابراهٌم مرعً

4
الفنٌةبٌولوجٌا الفمفنى معمل رابعرباب جمال مصطفى احمد على الدٌن

5
الفنٌةباثولوجٌا الفمفنى معمل ثالث ب نهى فتحى عطٌه جرجس

6
التخصصٌةباثولوجٌا الفماخصائى معمل ثالث ب احمد عبد الفتاح عبد الهادى

7
الفنٌةباثولوجٌا الفمفنى معمل الثالثه جمحمود مؤمن دمحم حموده

8
الفنٌةباثولوجٌا الفمفنى معمل رابعتغرٌد سمٌر ابراهٌم محمود

9
الفنٌةالعالج التحفظىكبٌر فنٌن  معملصلوحة الغرٌب األبشٌهى

مدٌر الشئون اإلدارٌةرئٌس لسم األحصاء

رندا دمحم أبو حمرمٌنا مجدي فهٌم



انهاء العمل

14

الفنٌةالشئون المالٌهفنى شئون هندسٌه ثالث جابراهٌم عبد البصٌر ابو زٌد الجحش

2005  دبلوم صناعً 
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دمحم السٌد العشماوي
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