جامعة طنطا
كلٌة طب األسنان
إدارة اإلحصاء

أسماء السادة العاملٌن بكلٌة طب االسنان جامعة طنطا وبٌاناتهم

م
1

األســــم
دمحم السٌد عبد هللا العشماوى

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

اخصائى شئون طالب اول

8

المجموعة الوظٌفٌة

امٌن عام الكلٌه

التخصصٌة

لسم الشئون االدارٌه
م
1
2
3
4
5
6

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

رندا دمحم محمود ابو حمر

أخصائى شئون ادارٌه التانٌه أ

مدٌرالشئون االدارٌه

التخصصٌة

دمحم السٌد محمود األشرم

كبٌر اخصائى شئون إدارٌه

الشئون االدارٌه

التخصصٌة

نورا أحمد فتحى ابو النجا

أمٌن مكتبه ثالثه أ

الشئون االدارٌه

التخصصٌة

حنان مصطفى السٌد الجندى

كاتب شئون مالٌه الثالثه ب

شئون العاملٌن

الكتابٌة

ٌاسر احمد متولى الحسٌنى

اخصائى عاللات علمٌه التانٌه ب

الشئون االدارٌه

التخصصٌة

وفاء على محمود الطاٌفه

كاتب شئون ادارٌه اول أ

شئون العاملٌن

الكتابٌة

فنى زراعى ثالث ب

شئون العاملٌن

الفنٌة

احمد دمحم محمود خضر

كبٌر اخصائٌن خدمات اجتماعٌه

الشئون االدارٌه

التخصصٌة

دمحم مصطفً الجوهري برزان

أخصائً شئون مالٌة ثان

الشئون االدارٌه

التخصصٌة

سناء احمد محمود الغباشى

عامل خدمات معاونه سادس

الشئون االدارٌه

المعاونة
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8
9
10

لسم االرشٌف
م
1
2
3

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

مرفت لطفى دمحمعبد الحمٌد

اخصائى شئون ادارٌه تانٌه ب

االرشٌف

التخصصٌة

دمحم عبد الحمٌد حسٌن رجب

اخصائى تطبٌك نظم ولوائح تانٌه ب

االرشٌف

التخصصٌة

كرٌمة أحمد دمحم العزازى

كاتب سكرتارٌه ومحفوظات ثالث ج

االرشٌف

الكتابٌة

لسم األستحمالات
م
1
2
3
4
5
6

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

ناهد سعٌد مسعود عبد الحمٌد

اخصائى شئون ادارٌه ثانىه ب

رئٌس االستحمالات

التخصصٌة

دمحم عاطف دمحم الزلٌانى

فنى زراعى ثالث ب

لسم االستحمالات

الفنٌة

رانٌا مجدى كامل جرجس

اخصائى عاللات عامه ثانٌة ا

لسم االستحمالات

التخصصٌة

هوٌدا حسن احمد معوض االدٌب

اخصائى شئون ادارٌه ثانى ب

لسم االستحمالات

التخصصٌة

لمٌاء زكى دمحم جعٌصه

فنى تمرٌض اولى ا

لسم االستحمالات

الفنٌة

غاده سمٌر عبد المنعم عوض

اخصائى شئون مالٌه ثانى ب

لسم االستحمالات

التخصصٌة

لسم شئون التعلٌم والطالب
م

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبٌر دمحم محمود أبو حمر

امٌن مكتبه ثالث أ

رئٌس شئون الظالب

التخصصٌة

عزة دمحم سمٌر دمحم شرف

كاتب شئون إدارٌه رابع أ

شئون الطالب

الكتابٌة

امٌره حسن مصطفى حسن المحالوى

اخصائى شئون طالب ثالث

شئون الطالب

التخصصٌة

دمحم محمود السٌد فوده

أخصائى شئون تعلٌم ثاث ج

شئون الطالب

التخصصٌة

صفاء صابر احمد الشٌخ

اخصائى شئون طالب ثالث

شئون الطالب اجازه

التخصصٌة

أسماء صبحى سعٌد الموسى العمٌري

اخصائى دراسات علٌا ثانى

شئون الطالب اجازه

التخصصٌة

رانٌا عبد العزٌز بٌومى بٌومى

مهندس زراعى ثالث أ

شئون الطالب

التخصصٌة

زٌنات عبد العاطى دروٌش

كاتب شئون إدارٌه ثالث ب

شئون الطالب

الكتابٌة

عثمانه عبد الفتاح العنانى

معاون خدمه ثالث

شئون الطالب

المعاونة

الشئون العامه
األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

نادٌة إبراهٌم عطٌة المرحومى

كاتب شئون مالٌه الثالثه ج

رئٌس الشئون العامة

الكتابٌة

جمال احمد السٌد ابو الفواكه

معاون خدمه ممتاز

الدور االرضى

المعاونة

سامٌه نجاح مصطفى اسماعٌل

معاون خدمه سادس

المدرج 1

المعاونة

صالحه ابراهٌم دمحم الهتمى

معاون خدمه سادس

مبنى رلم 2

المعاونة

م
1
2
3
4

لسم االحصاء
األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

مٌنا مجدى فهٌم ملٌكه

أخصائى إسكان التانٌه أ

رئٌس لسم االحصاء

التخصصٌة

م
1

البرنامج الدولى
األســــم

م
1

نشوى دمحم محمود أبو حمر

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

اخصائى نظم ولوائح التانٌه أ

رئٌس لسم لبرنامج لدولى

التخصصٌة

التوجٌه المالى واالدارى
األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

امال محمود دمحم الشٌخ

كبٌر اخصائىن شئون إدارٌة بدرجه مدٌر عام

رئٌس لسم التوجٌه المالى

التخصصٌة

م
1

وحده I T
األســــم

م
1

خالد عبد الطٌف طلبه الصعٌدي

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

كبٌر اخصائٌٌن مكتبات بدرجه مدٌر عام

وحده I T

التخصصٌة

البرنامج المالٌزي
األســــم

م

أمٌرة شبل أبو الٌزٌد الشرٌف

1

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

اخصائى عاللات علمٌه ثانً ب

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

البرنامج المالٌزى

التخصصٌة

الشئون المانونٌه
األســــم

م

محـــامى ثــالث

دمحم عبد الموى عمٌره

1
2

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

سناء أحمد سعد الصفطى

كاتب شئون مالٌه ثالث ب

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

الشئون المانونٌه منتدب

التخصصٌة

الشئون المانونٌه

الكتابٌة

العاللات العامه
م
بدون

األســــم
الحسن الفاخر

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

بجانب عملة فً رعاٌة الشباب

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

العاللات الثمافٌه
م
1
2

األســــم
عزة حسن دمحم عبد العال
شٌماء دمحم عبد الممصود دروٌش

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

كبٌر اخصائٌن وثائك مكتبات بدرجه مدٌر عام

العاللات الثمافٌه

التخصصٌة

كاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابع

العاللات الثمافٌه  3 +اٌام سكرتٌر وكٌل لكلٌة للدراسات العلٌا

الكتابٌة

الشئون المالٌه
م
1
2
3
4
5
6
7
8

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

دمحم إبراهٌم أبو مسلم شاهٌن

اخصائى توجٌه مالى أول ب

رئٌس الشئون المالٌه

التخصصٌة

راشا ٌحٌى دمحم عبد الرحمن السطٌحه

اخصائى شئون مالٌه التانٌه أ

رئٌسا ً للمشترٌات

التخصصٌة

دالٌا عبد المادر دمحم جمٌعى

فنى نمش وزخرفه ثالث ب

الشئون المالٌه

الفنٌة

سالى سالم على محفوظ

اخصائى تشغٌل حاسب آلى ثالث أ

الشئون المالٌه

التخصصٌة

عبد الفتاح إبراهٌم دمحم السٌد عمده

اخصائى شئون مالٌه التانٌه ا

الشئون المالٌه

التخصصٌة

هبه أسامه دمحم أبوفرحه

اخصائى شئون مالٌه ثانى

احمد مصطفى عبد العاطى عبد هللا

اخصائى تطبٌك نظم ولوائح ثالث ب

الشئون المالٌه

التخصصٌة

صالح عبد المنعم الشناوي

كبٌر كتاب سكرتارٌة ومحفوظات بدرجه مدٌر عام

الشئون المالٌه مخازن

الكتابٌة

كبٌر فنٌٌن شئون هندسٌه بدرجه مدٌر عام

الشئون المالٌه مخازن

الفنٌة

فنى شئون ثالث ج

الشئون المالٌه مخازن

الفنٌة

الشئون المالٌه مخازن

الفنٌة

كاتب شئون ادارٌه الثالثه ج

الشئون المالٌه مخازن

الكتابٌة

وفٌك احمد متولى سمن

فنى شئون هندسٌه ثالث ب

الشئون المالٌه مخازن

الفنٌة

هناء سمٌر احمد طه

اخصائى شئون مالٌة اول أ

رئٌس اخزٌنه

التخصصٌة

خزٌنه

التخصصٌة

الشئون المالٌه خزٌنه

التخصصٌة

سمٌر مصطفى الشامى

9
10
11
12
13

15
16
17

الشئون المالٌه

اجازه

التخصصٌة

اٌهاب عٌد ابراهٌم الشرٌف
دمحم أحمد عبد الروؤف أبوصالحه

اٌناس حسن مصطفى معتوق

فنى زراعى ثالث ب

رمضان عبد هللا رمضان

مترجم ثالث أ

احمد دمحم السعٌد عبد الجواد

كبٌر اخصائٌن شئون مالٌه

الوحده الحسابٌه
م
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

أحمد عبد الفتاح الشبٌنى

اخصائى شئون مالٌه اول أ

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

الوحده الحسابٌه مرضى

الكتابٌة

السٌدة جمال صبحى فرحات

كاتب شئون مالٌة ثالث ب

الوحده الحسابٌه

الكتابٌة

نجالء فتحى حسٌن مصطفى

اخصائى شئون ادارٌه التانٌه ب

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

إٌمان زغلول حامد السماحى

اخصائى شئون ادارٌه التانٌه ب

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

انتصار صالح عبد الحمٌد ابو عمار

اخصائى شئون ادارٌه التانٌه ب

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

زٌنب دمحم دمحم حماد

كاتب شئون إدارٌة اول أ

الوحده الحسابٌه

الكتابٌة

حٌاه عبد الحكٌم دمحم مهنا

اخصائى تطبٌك نظم ولوائح ثالث ب

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

الوحده الحسابٌه اجازه

الكتابٌة

إٌمان محمود عبد المعطى حماده

أخصائى شئون إدارٌه التانٌه أ

الوحدة الحسابٌة

التخصصٌة

رشا عبد الواحد دمحم السمان

اخصائى اسكان التانٌه أ

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

عال نصر عنتر ابراهٌم

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

رحاب جمال عبد الجواد على

كاتب شئون مالٌه ثالث ب

كاتب شئون مالٌه رابع

12
13

رضا عبد المادر دمحم الفضالً

كبٌر أخصائٌٌٌن شئون إدارٌة بدرجة مدٌر عام

الوحده الحسابٌه

التخصصٌة

روحٌه عبد الغنى أحمد عالم

معاون خدمه ثالث

الوحده الحسابٌه

المعاونة

التخطٌط والمتابعه
األســــم

م

دمحم السٌد مصطفى الزرلا

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة
كبٌر أخصائٌن شئون مالٌة بدرجه مدٌر عام

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

التخطٌط والمتابعه وخدمة المواطنٌن

التخصصٌة

بجانب عمله

1
رعاٌه الشباب
األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

دمحم عبد المنعم دمحم النحاس

اخصائى رٌاضى اول

رئٌس رعاٌه شباب

التخصصٌة

الحسن على دمحم فاخر

اخصائى رٌاضى ثالث ب

رعاٌه الشباب

التخصصٌة

هبة أحمد عبد الشافً دمحم ماضى

أخصائى رعاٌه شباب اول أ

رعاٌه الشباب

التخصصٌة

دمحم عبد العزٌز عبد هللا هجرس

اخصائى رٌاضى ثالث

رعاٌه الشباب

التخصصٌة

سحر رجب أحمد الشعراوى

اخصائى رٌاضى ثالث أ

رعاٌه الشباب

التخصصٌة

إنتصار الشحات احمد مصطفى

اخصائى رٌاضى ثانى

م
1
2
3
4
5
6
7

رعاٌه الشباب

اجازه

التخصصٌة

مهٌب دمحم نبوى دمحم صالح

اخصائى رٌاضى ثالث أ

رعاٌه الشباب

التخصصٌة

عمرو دمحم ماحً كمال غرابه

أخصائى رٌاضى ثالث أ

رعاٌة الشباب البرنامج الدولى بجانب عمله

التخصصٌة

8
اداره المكتبات
المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

أشرف حسن عبده خضر

كبٌر اخصائٌٌن وثائك ومكتبات بدرجه مدٌر عام

مكتبة الطالب

التخصصٌة

غالٌه لبٌب على عامر

كاتب شئون عاملٌن اول أ

مكتبة الطالب

الكتابٌة

دعاء دمحم كمال مصطفى

كبٌر اخصائٌن وثائك ومكتبات

مكتبة الدراسات العلٌا

التخصصٌة

األســــم

م
1
2
3

كبٌر اخصائٌن وثائك ومكتبات

اسامه عٌد السٌد ندا

السمع بصرٌه ادارة المكتبات بجانب عمله

التخصصٌة

البرنامج الملٌزى

4
نعمات سامً سلٌمان عبد الجواد

5

اخصئى اعاللات عامه ثانٌة ب

الدراسات العلٌا

التخصصٌة

اداره شئون خدمه المجتمع والبٌئه
م
1
2
3

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

سامى أحمد خلٌفه كبش

أخصائى عاللات عامه ثالث أ

شئون خدمه المجتمع والبٌئه

التخصصٌة

غاده ابراهٌم فرج الشرٌف

كاتب شئون ادارٌه التانٌه ب

شئون خدمه المجتمع والبٌئه

الكتابٌة

امانى محمود خلف سٌد

اخصائى شئون مالٌه تانٌه ب

شئون خدمه المجتمع والبٌئه

التخصصٌة

اداره شئون الهندسٌه
مسلسل
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

عال أحمد دمحم خطاب

مهندس إتصاالت التانٌه أ

شئون الهندسٌه

التخصصٌة

عزة جمال صبحى فرحات

مهندس عماره التانٌه ب

شئون الهندسٌه  +االشراف علً السٌارات

التخصصٌة

مى أحمد عبد هللا حسن

مهندس ثالث أ

شئون الهندسٌه

التخصصٌة

هشام دمحم السٌد المرابع

مهندس التانٌه ب

شئون الهندسٌه اجازه

التخصصٌة

شئون الهندسٌه منتدبه

الفنٌة

شئون الهندسٌه

الفنٌة

2
3
4

نجالء عماد سعد الننى

5
6

حسنٌن دمحم دمحم الزلبانى

فنى أجهزة طبٌه ثالث
فنى تكٌٌف وتبرٌد اول

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

مدحت إبراهٌم دمحم نحله

فنى أجهزة طبٌه اول

شئون الهندسٌه

الفنٌة

هشام أبو الفتوح ٌحً مبارن

فنى أجهزة طبٌه اول

شئون الهندسٌه اجازه

الفنٌة

أٌمن لطب السٌد الطرٌجى

فنى صٌانه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

منى إبراهٌم السٌد فتح الباب

فنى زخرفه وأعالن ثالث ب

شئون الهندسٌه

الفنٌة

مصطفى إبراهٌم بسٌونى جاد

فنى أجهزة طبٌه ثالث

شئون الهندسٌه اجازه

الفنٌة

محمود فتحى عٌد دمحم نصار

فنى أجهزة طبٌه ثالث أ

شئون الهندسٌه

الفنٌة

إٌمان مصطفى عبد اللطٌف الزغبى

فنى أجهزة طبٌه ثالث ب

شئون الهندسٌه

الفنٌة

شئون الهندسٌه تندب

الفنٌة

حماده جمال الدٌن عبد الوهاب

اخصائى شئون طالب ثالث أ

شئون الهندسٌه اجازه

التخصصٌة

هشام ابراهٌم ابراهٌم زعطوط

فنى شئون هندسٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

هشام الدمحمى أحمد مرعى

فنى صٌانه الثالثه ب

شئون الهندسٌه

الفنٌة

رزق أ ابراهٌم خلٌفه شٌش خلٌفه

فنى اجهزه طبٌه ثالث

شئون الهندسٌه

الفنٌة

شرٌن شفٌك محروس عٌد

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

فاطمة عنتر ذكى الكفراوي

فنى أجهزة طبٌه التانٌه ب

شئون الهندسٌه

اجازه

الفنٌة

امٌره محروس ابو النصر عبد المنعم عٌسى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

دمحم مهدى دمحم مرعى

فنى شئون هندسٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

نجالء عادل دمحم شلبى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

هدٌر دمحم السٌد البربرى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أ

شئون الهندسٌه

الفنٌة

ابراهٌم هاشم عبد العلٌم رخا

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

نورهان دمحم السعٌدعبد الفتاح

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع

شئون الهندسٌه اجازه

الفنٌة

باسل عالء عبد الحمٌد دمحم رمضان

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أ

شئون الهندسٌه

الفنٌة

هشام دمحم ابراهٌم سلٌم

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

محمود سامى على المشاعلى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أ

شئون الهندسٌه

الفنٌة

دمحم السٌد دمحم احمد حسب هللا

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع

شئون الهندسٌه

الفنٌة

دمحم حسٌن كامل الجندى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع

شئون الهندسٌه

الفنٌة

شرٌن خالد انور الكٌالنى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع

شئون الهندسٌه

الفنٌة

بسمه اشرف دمحم ابو نجم

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع

شئون الهندسٌه

الفنٌة

رلٌه كمال كمال السعدنى

فنى صٌانه اجهزه طبٌه الثالثه ج

شئون الهندسٌه

الفنٌة

دمحم الشناوى محمود دمحم هالل

فنى صٌانه اجهزه طبٌه رابع أ

شئون الهندسٌه

الفنٌة

على دمحم ابراهٌم عبٌد

عامل خدمات معاونه سادس ب

شئون الهندسٌه

المعاونة

طارق رجب عبد هللا مصطفى

كهربائى رابع

شئون الهندسٌه

حرفً

مجدى دمحم احمد سالم

كهربائى رابع

شئون الهندسٌه

حرفً

سبان رابع

شئون الهندسٌه رئٌس العمال

حرفً

سامح بركات عبد ربه الجزار

سبان رابع

شئون الهندسٌه

حرفً

عصام السٌد ٌوسف عطٌوه

سائك خامس

شئون الهندسٌه

حرفً

الشحات اسماعٌل اسماعٌل الدٌهى

سبان رابع

شئون الهندسٌه

حرفً

ابراهٌم عبد الفتاح دمحم حجازى

عامل سوتٌش ثالث

شئون الهندسٌه

حرفً

السٌد عبد الباسط دمحم شعبان

معاون خدمه ممتاز

شئون هندسٌه

المعاونة

ابراهٌم على احمد على

الحدائك والباستٌن
م
1
2
3

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

شٌماء فتحى دمحم حسنً الشٌخ

مهندس زراعى ثالث أ

الحدائك والبساتٌن

التخصصٌة

احمد دمحم محمود خطاب

فنى زراعى ثالث ب

الحدائك والبساتٌن

الفنٌة

سعٌد مصطفى السٌد داود

عامل زراعى رابع

الحدائك والبساتٌن

حرفً

مركز الخدمه العامه
م
1

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

أخصائ إسكان ثالث

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

اٌمان احمد احمد خلٌل

عامل خدمات معاونه سادس

مركز الخدمه العامه

المعاونة

دمحم حاتم دمحم منٌر عبد الخالك

طبٌب اسنان ثانى ب

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

سٌد فتحى مغاورى

طبٌب اسنان ثانى ب

مركز الخدمه العامه

التخصصٌة

األســــم
حسن السٌد محمود الدمهوجً
هانم عبد الحمٌد دمحم إسماعٌل

2

أمانى دمحم عثمان دراز

3
4
5
6
7

سحر سعٌد على شبانه

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

اخصائى شئون اداريه االتانيه أ
اخصائى رعاٌه عاملٌن التانٌه أ
أخصائى تغذٌه التانٌه ب

الدراسات العلٌا
م
1
2
3
4
5
6

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

دمحم ربٌع عٌد حمزة

اخصائى رٌاضى أول

الدراسات العلٌا

التخصصٌة

زٌنب على دمحم نوفل

أخصائى دراسات علٌا ثالث أ

الدراسات العلٌا

التخصصٌة

سمر دمحم فتحى دوٌدار

أخصائى دراسات علٌا ثالث

الدراسات العلٌا اجازه

التخصصٌة

فٌصل عبد الحمٌد منصور البلتاجى

اخصائى شئون طالب ثالث

الدراسات العلٌا

التخصصٌة

امنٌة دمحم بكر أٌوب

اخصائى وثائك مكتبات أول

المكتبة الرلمٌة

التخصصٌة

دٌنا إبرهٌم حمدى الصواف

مهندس زراعى ثانى ب

الدراسات العلٌا

التخصصٌة

األســــم

وحده ضمان الجوده
م
1
2
3
4

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

نٌروز على أبو زهرة زكً

أخصائى شئون مالٌة التانٌه أ

وحده ضمان الجوده

التخصصٌة

هبه حامد دمحم شتله

اخصائى انشطه ثمافٌه ثالث أ

وحده ضمان الجوده اجازه

التخصصٌة

هـــانى عادل عبد المسٌح

فنـى شئون هندسٌة ثالث ب

وحده ضمان الجوده

الفنٌة

سعاد دمحم السٌد جوٌده

عامل خدمات معاونه خامس

وحده ضمان الجوده

المعاونة

األســــم

الطبع والتصوٌر
م
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

نصر دمحم مكاوى الشرٌف

فنى شئون هندسٌة ثالث ب

الطبع والتصوٌر

الفنٌة

امانه مجلس الكلٌة
م
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

زٌنب أحمد بهنسى

كبٌر كتاب شئون إدارٌة بدرجه مدٌر عام

امانه مجلس

الكتابٌة

خواص المواد
م
1

األســــم
هدى دمحم فتحى المؤذن

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

فنى زخرفة ونماشة ثالث ج

خواص المواد

الفنٌة

مكتب عمٌد الكلٌه
م
1
2
3

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

ٌاسمٌن صبحى دمحم احمد نصر

أخصائى عاللات ثمافٌة ثالث ا

مكتب عمٌد الكلٌه

التخصصٌة

والء جابر عبد هللا سلٌمان

اخصائى عاللات عامه التانٌه ب

مكتب عمٌد الكلٌه

التخصصٌة

سعاد الدمحمى بدوى الفمى

عامل خدمات معاونه سادس

مكتب عمٌد الكلٌه

التخصصٌة

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب
م
1
2

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

الطاف لبٌب دمحم احمد خطاب

مهندس زراعى ثالثة ب

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

التخصصٌة

هند رشدى عبدالحمٌد الصفتى

عامل خدمات معاونه سادس

وكٌل الكلٌه لشئون التعلٌم والطالب

المعاونة

األســــم

وكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا
م
1
2

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

هبه حامد دمحم شتله

اخصائى انشطه ثمافٌه ثالث أ

وحده ضمان الجوده اجازه

التخصصٌة

عزة شحاته إبراهٌم

كبٌركتاب اله كاتبه بدرجه مدٌر عام

وكٌل الكلٌه للدراسات العلٌا

الكتابٌة

األســــم

وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع وتنمٌه البٌه
م
1

األســــم
هند عزت محمود السٌد

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

اخصائى معمل التانٌه ب

وكٌل الكلٌه لشئون خدمه المجتمع

التخصصٌة

العالج التحفظى
م
1
2
3
4
5

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

امنٌه حلمى عبد الفتاح

اخصائى شئون ادارٌه ثانى أ

العالج التحفظى

التخصصٌة

لمٌاء عادل عبد العزٌز المٌدانى

طبٌب اسنان ثانى

العالج التحفظى اجازه

التخصصٌة

كرٌمه عبد الهادى عبده عبد الهادي الغرٌب

عامل خدمات معاونه خامس

العالج التحفظى

المعاونة

غاده الرفاعى عبد النبً عبد الوهاب السطوحى

عامل خدمات معاونه خامس

العالج التحفظى

المعاونة

زكٌه هالل محمود هالل

عامل خدمات معاونه خامس

العالج التحفظى

المعاونة

طب اسنان االطفال
م

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

ناهد محمود بركات الصمار

كبٌر أخصائً وثائك وكتبات بدرجه مدٌر عام

طب اسنان االطفال

التخصصٌة

عزٌزه على مصطفى الجندى

معاون خدمه سادس

طب اسنان االطفال

المعاونة

1
3

طب الفم وامراض اللثه وطرق التشخٌص واالشعة
م
1
2
3
4

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

نهى أحمد شولى كرٌم

أخصائى شئون مالٌة التانٌه ب

طب الفم وامراض اللثه

التخصصٌة

ام الرزق على عامر

معاون خدمه خامس

طب الفم وامراض اللثه

المعاونة

صبحٌه محمود احمد عامر

معاون خدمه سادس

طب الفم وامراض اللثه

المعاونة

سامٌه ابراهٌم محمود حسٌن

معاون خدمه سادس

طب الفم وامراض اللثه

المعاونة

جراحه الفم والوجه والفن والتجمٌل
م
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

نجوى دمحم أحمد حماده

فنى تسجٌل واحصاء اول أ

جراحه الفم والوجه والتجمٌل

الفنٌة

2
3
4

سعاد جمعه زٌدان البنا

عامل خدمات معاونه سادس

جراحه الفم والوجه والتجمٌل

المعاونة

شعبان احمد الفل

معاون خدمه ممتاز

جراحه الفم والوجه والتجمٌل

المعاونة

سمرعبد العزٌز دمحم

صٌدلى ثانى انتداب الماهرة

جراحه الفم والوجه والتجمٌل

التخصصٌة

باثولوجٌا الفم
م
1

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

عاٌده عبد الرحمن ابو الٌزٌد سلٌم

عامل خدمات معاونه خامس

باثولوجٌا الفم

المعاونة

بٌولوجٌا الفم
م
1
2

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

دٌنا طه عبد الفتاح فسٌخ

امٌن مكتبه ثانً ب

بٌولوجٌا الفم

التخصصٌة

سهام رمضان دمحم بشندى

معاون خدمه خامس

بٌولوجٌا الفم

المعاونة

األســــم

االستعاضه الصناعٌه
م
1

األســــم
امٌنه عبد الغنى المشد
امونه السٌد حسن الصواف

2

غالٌه دمحم عبد الفتاح المدٌم

3

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

كبٌر كاتب شئون عاملٌن

االستعاضه الصناعٌه

الكتابٌة

االستعاضه الصناعٌه

المعاونة
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المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

العمل المائم به

المجموعة الوظٌفٌة

مى سامى ابراهٌم ابراهٌم الكومى

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

دمحم طه الشحات عرفه

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

نسرٌن شفٌك عبد السالم المالح

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

رٌهام جمال دمحم عبد الجواد السعدنً

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

فكرٌه فاٌك مصطفى غنٌم

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

مها فراج عبد هللا السٌد

فنى اشعه رابع

مبنى رلم 2

الفنٌة

مصطفى مطاوع حمزه سلكها

فنى أشعة التانٌه أ

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

رضا سعٌد عبد السالم حسانٌن

فنى اشعه الثالثه ج

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

امٌره عبد الوهاب دمحم حسن

فنى اشعه الثالثه ج

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

هالة الفاروق إسكندر

فنى أشعة اول

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

الشٌماء حمزة على خفاجى

فنى اشعه ثالث أ

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

على أحمد عبد الفتاح الشرشابى

فنى أشعة ثالث

طب الفم وامراض اللثه اجازه

الفنٌة

زٌنب صبحى اسماعٌل احمد بدر

فنى اشعه الثالثه ج

طب الفم وامراض اللثه

الفنٌة

مدٌحة عزاز دمحم الفٌومى

فنى اشعه الثالثه ج

التركٌبات الثابته

الفنٌة

ساره دمحم بسٌونى لطب

فنى اشعه رابع أ

مركز الخدمه العامه

الفنٌة

فنً معمل
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

األســــم

المسمً الوظٌفً والدرجة المالٌة

دمحم شكرى ابراهٌم عواض

فنى معمل ثالث

العمل المائم به
بٌولوجٌا الفم

اجازه

المجموعة الوظٌفٌة
الفنٌة

بثٌنه عبد الستارشعبان السودانى

اخصائى معمل ثانً ب

بٌولوجٌا الفم

التخصصٌة

شٌماء جمال الصاوى ابراهٌم مرعً

فنى معمل رابع

بٌولوجٌا الفم

الفنٌة

رباب جمال مصطفى احمد على الدٌن

فنى معمل رابع

بٌولوجٌا الفم

الفنٌة

نهى فتحى عطٌه جرجس

فنى معمل ثالث ب

باثولوجٌا الفم

الفنٌة

احمد عبد الفتاح عبد الهادى

اخصائى معمل ثالث ب

باثولوجٌا الفم

التخصصٌة

محمود مؤمن دمحم حموده

فنى معمل الثالثه ج

باثولوجٌا الفم

الفنٌة

تغرٌد سمٌر ابراهٌم محمود

فنى معمل رابع

باثولوجٌا الفم

الفنٌة

صلوحة الغرٌب األبشٌهى

كبٌر فنٌن معمل

العالج التحفظى

الفنٌة

رئٌس لسم األحصاء

مدٌر الشئون اإلدارٌة

مٌنا مجدي فهٌم

رندا دمحم أبو حمر

انهاء العمل
ابراهٌم عبد البصٌر ابو زٌد الجحش
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فنى شئون هندسٌه ثالث ج

الشئون المالٌه

الفنٌة

امٌن عام الكلٌة

دمحم السٌد العشماوي

2011/10/05
دبلوم صناعً 2005

28408081600851

1064469171

الوفاة

