
 جامعة طنطا+

 كلٌة التمرٌض

 شئون العاملٌن

 م0202/0201بٌانات الموظفٌن فى كلٌة التمرٌض عن العام  

 أمٌن عام الكلٌة

 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 ناصر محمد فتوح سالم  1

 

أمٌن عام 

 الكلٌة 

  1/9/1991 1520061 التخصصٌة األولى

 

 أمـــــــٌن عام الكلـــــــٌة                       الموارد البشرٌهرئٌـــس                                المختــــــــص 

 

 

 

 



 

 جامعة طنطا  

 كلٌة التمرٌض 

 شئون العاملٌن 

 قسم الشئون المالٌه م0202/0201بٌانات الموظفٌن فى كلٌة التمرٌض عن العام  

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

سعٌد عبدهللا  1

 ٌوسف المالكى

كبٌراخصائىٌن 

 مكتبات ووثائق

 1006165661 15/11/1990 1921670 التخصصٌه مدٌر عام

مٌنا فاروق عزىز  0

 حنا

اخصائى شئون 
 ادارٌة

 21005975565 17/26/1911 1522169 التخصصٌة نٌه )ب(الثا

رشا رضوان  7

 محمدرضوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 كاتب شئون مالٌة

 21229552117 16/10/1995 1521059 المكتبٌة )أ(الثانٌة

جٌهان احمد محمد  1

 مصطفى

انتداب )أ(الثالثة  فنى طباعة

الى جامعة قناة 

 السوٌس

 منتدبه لقناه السوٌس 11/10/1959 1522717 الفنٌة

السٌد اسالم  6

 محمدم جاهد

 21100997111 05/12/1991 1522199 الفنٌة )ب( الثالثة فنى شئون هندسٌة



نهى سعٌد عطٌه  5

 البرعى

كاتب سكرتارٌه 

 ومحفوظات

 21207299272 0/10/1991 0120600 المكتبٌة )أ( الثانٌة

ٌوسف صبحى  9

 لطٌف مطر

اخصائى شئون 

 مالٌه

 21109119051 01/1/1999 1520171 التخصصٌة )أ( الثالثه

محسن محمد  1 

 اسماعٌل عالم

اخصائى تطبٌق نظم 

 ولوائح

 21221199019 07/9/1916 1522117 تخصصٌه )ب(الثالثه

 

 أمٌن عام الكلٌة                               الموارد البشرٌهرئٌس               ختــــــــص           الم 

 

 

 

 

 

 



 جامعة طنطا

 التمرٌضكلٌة 

 شئون العاملٌن

 م0202/0201ٌن فى كلٌة التمرٌض عن العام  بٌانات الموظف

 الموارد البشرٌهقسم 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

شٌرٌن سامى  1

 السٌد صالح

اخصائى وسائل 

رئٌس القسم          تعلٌمٌة

 و )المخازن(

 21296201797 6/7/1999 1522707 التخصصٌة )أ( الثالثة

انتصار موسى  0

 احمد عامر 

 21020207990 01/1/1955 1522111 مكتبٌه )ج(الثاثه ادارٌه كاتب شئون 

 

 

 ٌهأمـــــــٌن عام الكلـــــ                          الموارد البشرٌهرئٌـــس                               المختــــــــص  

 



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 م0202/0201ٌن فى كلٌة التمرٌض عن العام  بٌانات الموظف      شئون العاملٌن

 قسم شئــــون الطالب

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

أخصائى مكتبات  سها محمد سعد الدٌن 1

 ووثائق

        األولى )ب(

 التخصصٌة

1522020 9/9/1912 21015909110 

عالء السٌد حسن  0

 الشوبرى

 21295651501 1/7/1996 1522979 التخصصٌة )أ(االثانٌة أخصائى شئون طالب 

رشا محمد إبراهٌم  1

 البدٌوى

أخصائى مٌكانٌكا 

 وطباعة

 21011179976 01/5/1911 1522101 التخصصٌة )أ(الثالثة

 )ب(الثالثة أخصاتئى رعاٌة شباب لمحمد كامأمٌرة محمد  6

 

 21007110551 5/1/1912 1522210 التخصصٌة

آٌه بٌومى محمد  5

 السعدنى

 21292919965 01/0/1911 1522071 التخصصٌة )أ( الثالثة مترجم



أحمد عبدالسالم  9

 أبوعفصه

 21029951696 6/9/1912 1522167 التخصصٌة )ج( الثالثة أخصائى شئون طالب

 )أ(الثالثة مهندس زراعى ٌلهبة فتحى فتوح خل 1

 

 21211906767 1/9/1919 1529215 التخصصٌة

أخصائى نظم تطبٌق  محمد عبدالرحمن المنوفى 9

 ولوائح

 21011179019 11/6/1915 1522776 التخصصٌة )ب(الثالثة

رانٌا عادل عبدالمجٌد  12

 عسكر

الثالثة  أخصائى شئون طالب

رعاٌةا)ب(

 سره

 اجازه بدون مرتب 72/1/1990 1522117 التخصصٌة

 21250725262 06/0/1916 1522296 التخصصٌه )ب(الثالثة اخصائى شئون إدارٌه محمد عبده اللٌثى  11

كاتب  شئون  )ج( الثالثه نسمه محمد سمٌر حوٌرى  10

 ادارٌه 

 21216111756 0/9/1911 1522711 مكتبٌه

 1221156550 06/0/1919 1522219 ةٌالتخصص امٌنة مكتبه  الثانٌه )ب( مروه احمد شكرى ابراهٌم  17

 

 م الكلٌه                      امٌن  عا                  الموارد البشرٌهرئٌــس                        مختــــــــصال



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 شئون العاملٌن

 مطظضظ/ضظضظالعام  بجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن 

 قسم شئون هجئة التدريس

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

إٌمان عبد النبى  1

 هطحسن قش

رئٌس قسم 

 ش.ه.ت

 21216559190 09/1/1916 1122921 التخصصٌة )أ(الثالثة

دٌنا طارق السٌد  0

 ىالبابل

أخصائى رعاٌة 

 شباب

 )أ( الثالثة

 

       

 التخصصٌة

1527129 9/9/1912 21091651667 

هانى حامد عبدالفتاح  7

 شلبى 

اخصائى تطبٌق 

 نظم ولوائح

 )ب( الثالثة

 

 21291099916 9/1/1915 1521775 التخصصٌة

 

                                                                                                                                                                      أمـــــــجن عام الكلـــــــجة                                   الموارد البشريىالمختــــــــص                                    رئجــــــــس 

 



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

  مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام     شئون العاملجن

 قسم الدراسات العلجا         

 االسم م

 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه

رحاب السٌد  1

 مصطفى البربرى 

رئٌس قسم 

 الدراسات 

 21251521192 5/7/1995 1522111 التخصصٌه )أ(االولى 

نشوى غرٌب  0

 عبدالفتاح

اخصائى 

 انشطه ثقافٌه

 21257116061 10/12/1912 1522015 التخصصٌه )أ( الثانٌة

ٌاسمٌن احمد فتحى  1

 عدالن

اخصائى دراسات 

            وبحوث  علٌا 

 21299116169 09/12/1917 1522151 تخصصٌه )أ( الثالثه



دٌنا محمد جمعه  6

 ٌوسف 

اخصائى انشطه 

 ثقافٌه

 21012151112 11/1/1919 1122006 تخصصٌه )أ( الثالثه

هناء عبدالعزٌز  5

 ابوشرف

فنى نقش 

 وزخرفه

 21119196971 1/12/1996 1522701 فنٌه )ب( ثالثة

منى سعٌد محمد  9

 فرحات

كاتب شئون  الثالثه )ب(

 ادارٌه

 21297969111 09/9/1992 1522021 مكتبٌه

السٌد محمد عزٌزة  1

 البدٌوى

كاتب شئون  الثالثه )ج(

 ادارٌه 

 21112125929 16/12/1916 1522711 المكتبٌة

 أمـــــــجن عام الكلـــــــجة                            الموارد البشريى رئجـــس                        ــــص        المختــــ

 

 

 

 



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

 العاملجنشئون 

 سم المكتبـــــــــاتق           طظضظ/ضظضظالموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  بجانات                        

الرقم  المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 القومى

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد

كرٌمة محمد هندى  1

 مصطفى 

 1021211661 72/12/1951 1521926 التخصصٌه مدٌر عام كبٌر اخصائٌٌن 

هوٌدا محمد حسنى  0

 مكى

كبٌراخصائىٌن 

 مكتبات ووثائق

 1099911109 5/11/1957 1520650 التخصصٌه مدٌر عام

أمٌرة طلعت  7

 عبدالرحمن

 )أ( األولى  أمٌنه مكتبه 

 

 اجازة رعاٌة طفل  1/0/1991 1520016 التخصصٌه

نجوان صبحى  1

 عبدالحى سعده 

 21111501791 01/11/1911 1521910 التخصصٌه )أ( الثالثة مكتـــبةأمٌنـــة 

                      أمجـن عـام الكلجـــة                                  الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس      



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

  مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                     شئون العاملجن

 قسم العالقـــات الثقافــــجة         

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

هناء على أحمد  1

 بسٌونى

 21221152661 16/6/1992 1521155 التخصصٌه الثانٌه )ب(     رئٌس القسم 

عزة محمد على  0

 البدوى

 21019715150 11/1/1910 1522211 التخصصٌه الثانٌه )ب( مترجم

 أجازه رعاٌه طفل

ا21006511219 02/11/1916 1522701 التخصصٌه الثانٌه )ب( أمٌنة مكتبة هبه عبدالرافع أحمد 7

 جازه نصف أجر

اخصائى   منى محمد نجٌب 1

 دراسات علٌا

 1520219 التخصصٌة )أ(الثانٌة

 

 اجازه بدون مرتب 05/11/1996

عمرو عبدالفتاح  6

 الشعراوى

أخصائى 

 أنشطة ثقافٌة

 1099911109 00/1/1912 1522611 التخصصٌه )ب( الثالثة



دالٌا مسعد سعد  5

 لبده

اخصائى  الثانٌه )ب(

 رعاٌة شباب 

 21021169165 6/6/1919 1522601 التخصصٌه

 

 أمجـن عـام الكلجـــة                                                        الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس 



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

 شئون العاملجن

  طظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  

 قسم الجــــــــــودة         

 االسم م

 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه

مصطفى أحمد  1

 عبدالحمٌد

 21277190111 09/0/1911 1522269 التخصصٌه الثالثة اخصائى رٌاضى

28088888200 

      

 

                    أمجـن عـام الكلجـــة                                 الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس     

 



 

 

 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

 شئون العاملجن

  مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  

 مركز الخدمة العامـــــة         

الرقم  المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 القومى

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد

إٌمان عبدالسالم  1

 إبراهٌم هطل 

 21020507199 0/1/1919 1522101 التخصصٌه  الثانٌه )ب( أخصائى معمل 

آمال محمد إبراهٌم  0

 النعناعى

كاتب شئون 

 إدارٌة

 أجازة رعاٌة طفل 02/1/1916 1522121 المكتبٌة الثالثه )ج(



أنجٌال مدحت رشٌد  7

 باقى

اخصائى شئون 

 مالٌة

 أجازة رعاٌة طفل 01/1/1911 1522121 التخصصٌه )ب(الثالثه

دالٌا محمد محمد  1

 البدرى

 21002912511 1/11/1910 1522121 التخصصٌه نٌه )ب(الثا مترجم

رحاب مصطفى  6

 الدسوقى خلف 

صٌانة فنى 

 وأجهزة

 21009770911 16/6/1990 1522721 الفنٌة الثالثه )ج(

 

 أمجـن عـام الكلجـــة                                          الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس          

 

 

 

 



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

  مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام       شئون العاملجن

 قســـم الشئون الوندســـــجة       

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 1299995710 09/9/1911 1521959 التخصصٌه )أ(الثالثة   مهندس ثالث  شرٌن إبراهٌم أحمد نوار 1

 اجازه بدون مرتب

محمود عبدالوهاب أحمد  0

 الفرت

 126011211 06/1/1919 1521191 التخصصٌه )ب(الثالثة اخصائى شئون طالب

 1000699191 1/9/1911 1522999 الفنٌة الثالثه )ج( ٌهفنى شئون هندس همحمد على طه أبوسالم 7

ولٌد رواش صبحى  1

 عبدالواحد 

فنىىىىىى شىىىىىئون هندسىىىىىٌه 

الشىىىىىئون بعمىىىىىل وقىىىىىائم 

 عامه

 1009161999 11/9/1916         1520069 الفنٌه الثالثه )ج(

 210269111172 1/9/1999 1520557 الفنٌه      )ب(الرابعه فنى صٌانة أجهزه طبٌه  اٌمان رضا ابوالٌزٌد البنا  6

 أمجـن عـام الكلجـــة                                                         الموارد البشريى المختـــص                               رئجــس 



 

 كلٌة التمرٌض

 شئون العاملٌن

  مطظضظ/ضظضظقاعدة بجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  

  وحدة تكنولوججا المعلومات   أسماء العاملجن  

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

هند على عبدالحكٌم  1

 عشرى ال

اخصائى دراسات علٌا 

بوجدة نكنولوجٌا  وبحوث

 المعلومات

 21006159719 01/1/1917 1520119 تخصصٌه )أ( الثالثه

 

 أمٌن عام الكلــــــــــــــٌه    رئٌس الموارد البشرٌـــــــــــه      المختـــــــــــص 

 

 

 



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

  شئون العاملٌن 

                                                      معمل اللغات  بقسم  أسماء العاملجن

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

جٌهان عادل  1

 إسماعٌلإبراهٌم 

كبٌر أخصائٌٌن 

 تمرٌض

 21099170661 7/1/1990 2121101 التخصصٌة مدٌر عام 

إٌمان محمود  0

 عبدالمقصود

أخصائٌة 

 تمرٌض

 بمعهد التمرٌض 06/12/1990 1121516 التخصصٌة األولى

 

 

 أمجـن عـام الكلجـــة                                         الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس 



 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                         شئون العاملجن

 قسم الحسابات 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الوظٌفه  الدرجة االسم م

محمود محمد طه  1

 ابوعاٌد

 الثالثه

 )ب(

اخصائى تطبٌق نظم 

 ولوائح

 21222671551 1/12/1916 1522115 التخصصٌة

 الثالثة مها حامد محمد القاضى 0

 )أ(

اخصائى شئون 

 مالٌه 

 21111069919 01/1/1991 1522029    التخصصٌة       

 الثالثة رباب السعٌد حسن سمك  7

 )ب(

 21011160205 1/1/1991 1522121 الفنٌة فنى شئون هندسٌه 

 الثالثة اٌمان احمد حسن معارك 1

 )أ(

اخصائى رعاٌة 

 شباب 

 21206191925 15/9/1915 1502151 التخصصٌة

عمر محمد محمد  6

 البلتاجى

 الثالثة

 )ب(

اخصائى تطبٌق نظم 

 ولوائح

 28210299810 9/5/1919 1522111 التخصصٌة

 أمـــــــجن عام الكلـــــــجة                               الموارد البشريى المختــــــــص                               رئجــــــــس       



 

 

 جامعة طنطا

 كلجة التمريض

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                           شئون العاملجن

 قسم السكرتاريى 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الوظٌفه  الدرجة االسم م

حنان الشحات محمد  1

 مرعى 

فنى تمرٌض وقائم بأعمال  )أ( أولى

 مدٌر مكتب العمٌد

 121271672 6/12/1995 1522255 فنٌه

اخصائى شئون ادارٌه  )أ(الثالثه  نانسى عاطف انور  0

 وسكرتٌر مكتب العمٌد 

 21099112909 0/0/8180   1522115 التخصصٌه 

ابراهٌم وجدى  7

 عبدالقادر

 الثالثة

 )ب(

 اخصائى شئون طالب 

 وسكرتٌر مكتب العمٌد

 1251921125 1/1/1919 1501917 التخصصٌة

 2100011192 1/5/1919 1521501 التخصصٌه سكرتٌر شئون البٌئه  الثالثه)أ( محروسشٌماء جمال  1



صفاء امٌن  6

 عبدالوهاب

 الثالثة

 )ب(

 2101191056 01/0/1959 1521951 المكتبٌة سكرتٌر االقسام العلمٌه 

امنٌه محمد جمال  5

 الشوربجى

سكرتٌر وكٌل الكلٌه  نٌه )ب(الثا

 لشئون الطالب

 21111919770 1/1/1999   1522705 التخصصٌة       

نفٌن عبدالوهاب  9

 محود حسونه

االولى 

 )ب(

أخصائى شئون طالب 

 الثانٌه 

2120101019 11/10/1956 1522726 التخصصٌه 

2 

 

 

 ىأمـــــــجن عام الكلـــــــج                         الموارد البشريى رئجــــــــس                    المختــــــــص            

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام     شئون العاملٌن

 قســــــم المطبعى                                                                    

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

ناصر محمد محمد  1

 المرابع

فنى شئون 

 هندسٌه

 21015199101 02/12/1955 1522197 فنٌه )ب(الثالثة

صبحى ابو المجد  0

 بركات 

حرفى 

 )ب(ممتاز

 21015199101 06/0/1956 1520995 حرفٌه            )ب(الثانٌه

 

 

 أمـــــــجن عام الكلـــــــجة                          الموارد البشريى رئجــــــــس                    المختــــــــص            

 



 

 

 جامعة طنطا      

 كلجة التمريض

 شئون العاملجن

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  

 فنى التمريضقسم  

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االســـــــم م

مرفت محمد  1

 عبدالفتاح

كبٌر فنٌٌن  فنٌة تمرٌض

 تمرٌض

 1250999976 07/0/1951 1522256 الفنٌه

سناء شفٌق  0

 عبدالواحد

كبٌر فنٌٌن  فنٌة تمرٌض

 تمرٌض

 1202212629 17/5/1957 1521151 الفنٌه

منال شفٌف  7

 عبدالواحد

كبٌر فنٌٌن  فنٌة تمرٌض

 تمرٌض

 102165111 09/6/1955 1521101 الفنٌه



هدى محمود  1

 عبدالحمٌد 

كبٌر فنٌٌن  فنٌة تمرٌض

 تمرٌض

 1091661695 11/6/1956 1522101 الفنٌه

ثرٌا الشناوى  6

 معتوق

 1011105507 11/12/1995 1522116 الفنٌه األولى فنٌة تمرٌض

روعه سلٌمان  5

 محمود

 االولى       فنٌة تمرٌض 

 )أ(

  1/12/1991 1522111 الفنٌه

تغرٌد ابراهٌم  9

 عبدالعلٌم

 1259925255 15/11/1917 1122505 التخصصٌة )ب(لثالثها اخصائى معمل  

 

 أمـــــــجن عام الكلـــــــجة                             الموارد البشريى رئجــــس              ــــــص                 المختــ 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة طنطا 

 كلجة التمريض

 شئون العاملجن 

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام  

 قســـم األستحقاقـــات 

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

والء الحسن  1

 سعٌد عثمان

اخصائى شئون  

 ادارٌه ورئٌس القسم

 21011111199 1/7/1916 1522517 التخصصٌه  )أ(الثانٌه 

رباب عاصم  0

 محمود

كاتب سكرترٌا 

 ومحفوظات

 21299961165 01/6/1999 1522255 المكتبٌة           )ب(الرابعه

                                                            

 الكلـــــــجةأمـــــــجن عام      الموارد البشريى  رئجــــس                            المختــــــــص     



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 م طظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                      العاملٌنشئون 

 أخصائجات التمريضقسم 

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد القسم المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 األولى أخصائٌة تمرٌض منال أحمد توفٌق  1

 )أ(

 21006179177 17/11/1951 1522251 التخصصٌة

مها فؤاد محمود  0

 العشماوى

أخصائٌة 

 التمرٌض

الثالثه 

 )ج(

 21211210991 1/1/1919 1519707 التخصصٌة

الثالثه  اخصائٌة تمرٌض هبةهللا فرٌد الحداد  7

 )ج(

 21216926165 01/1/1997 1521229 التخصصٌه 

 الثالثة اخصائٌة تمرٌض  علٌاء بدوى نصار 1

 )ج(

 21212199291 10/10/1997 1522126 التخصصٌة

 

  جةأمـــــــجن عام الكلـــ                               الموارد البشريىرئجــــس                            المختــــــــص     



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 مطظضظ/ضظضظفى كلجة التمريض عن العام  بجانات الموظفجن                     شئون العاملٌن

 الخدمات المعاونة بالكلجة

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الوظٌفه  الدرجة االسم م

سامٌة المرسى محمد  1

 المشد

  15/6/1957 1522011 خدمات معاونة معاون خدمه  الثالثة

 21002551991 11/7/1950 1520759 خدمات معاونة خدمهمعاون  الثالثة إٌمان محمد عبدالحافظ 0

 1011111999 01/1/1950 1522119 خدمات معاونة معاون خدمه  الثالثة وفاء عبدالعاطى محمد 7

 1111255701 11/6/1951 1522211 خدمات معاونة معاون خدمه  الثالثة فوزٌة غنٌم دٌكو 1

 1202695611 9/9/1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1520201 معاونة خدمات معاون خدمه الثالثة سلوى رجب عفٌفى 6

 1022592217 09/6/1959  2021926 خدمات معاونة معاون خدمه  الثالثة آمال عبدالغفار الشافعى 5



 1105277702 02/5/1956 1522151 خدمات معاونة معاون خدمه  الثالثة رضا نصر الكفراوى 9

أحمد محمد سٌدزٌنب  1

 آلشٌن

 1221179266 09/10/1955 1522011 خدمات معاونة معاون خدمه  السادسة

 12752251 5/9/1992 1522019 خدمات معاونة معاون خدمه السادسة منى على محمد غنٌم 9

 21161259509 1/12/1996 1522106 خدمات معاونة معاون خدمه  السادسة سامٌة على محمد الجندى 12

منى عبدالوهاب أحمد  11

 العزب

  17/1/1951 1522617 خدمات معاونة معاون خدمه  السادسة

هناء محمد محمود  10

 الصعٌدى

 1299056595 9/10/1956 1522519 خدمات معاونة معاون خدمه السادسة

 1091996692 9/0/1997 1522271 خدمات معاونه  معاون خدمه  السادسه  أحمد محمد بسٌونى  17

 

 أمـــــجن عام الكلــــجة                               رئجس الموارد البـــــــــشريى المختــــــــص                                 

 



 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

 مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                       العاملٌنشئون 

 الموظفجن القائمجن بأجازة بدون مرتب 

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

 اجازه بدون مرتب 09/6/1997 1522100 التخصصٌة األولى أخصائٌة تمرٌض حنان فتحى الشرٌف 1

أمانى مصطفى  0

 ٌوسف الحبشى

 اجازه بدون مرتب 12/6/1990 1522211 التخصصٌة األولى أخصائٌة تمرٌض

نجالء السعٌد محمد  1

 آمان

 اجازه بدون مرتب 6/9/1991 10699 التخصصٌة الثانٌة أخصائٌة تمرٌض

عزة محمد على  6

 خلٌل

 اجازه بدون مرتب  1/9/1991 1121110 التخصصٌة ا|ألولى أخصائٌة تمرٌض

ماجدة حسان  5

 معوض أبوالعطا

 اجازه بدون مرتب  01/1/1990 1522716 التخصصٌة ا|ألولى أخصائٌة تمرٌض

 رئٌــــس شئــــــون العاملــــٌن                               أمـــــــٌن عام الكلـــــــٌة                     المختــــــــص        



 

 جامعة طنطا

 كلٌة التمرٌض

  مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام                          شئون العاملٌن

 األرشــــجفقسم          

 رقم الموباٌل تارىخ المٌالد الرقم القومى المجموعة الدرجة الوظٌفه االسم م

بسنت جمال محمد  1

 محروس

 21019121116 17/6/1992 1522725 المكتبٌة الثالثه  كاتب شئون إدارٌة

 21252715799 9/9/1991 1527107 المكتبٌة الثالثه  كاتب شئون إدارٌة أسماء محمد على ناصف 0

         

 أمجـن عـام الكلجـــة                                       الموارد البشريى المختـــص                                رئجــس  

 

              



 

 جامعة طنطا

       كلٌة التمرٌض

 شئون العاملٌن

 قسم رعاية الشباب    مطظضظ/ضظضظبجانات الموظفجن فى كلجة التمريض عن العام     

 االسم م

 

 المجموعة الدرجة الوظٌفه

 النوعٌه 

 رقم الموباٌل  تارىخ المٌالد الرقم القومى

رضا مرسى عبدالعزٌز  1

 أبوغصٌبه  

كبٌر أخصائٌٌن رعاٌة 

 شباب

 21009702011 1/1/1957 8820888 التخصصٌه مدٌر عام 

ٌاسمٌن حسن محمود  0

 الدكرورى

األولى  أخصائى رٌاضى

 )ب(

 21251511199 01/9/1911 1522150 التخصصٌه

األولى  أخصائى رٌاضى هانى السعٌد ٌوسف عصر 7

 )أ(

 21029115125 11/1/1991 1520771 التخصصٌه

 21661179779 16/12/1995 1521911 تخصصٌة    )أ(األولى أخصائى رٌاضى نرمٌن محمد نبٌل العنانى 1

 أمجـن عـام الكلجـــة                                              الموارد البشريى المختـــص                                   رئجــس  



 

 جامعة طنطا 

 كلٌة التمرٌض

 شئون العاملٌن 

 السٌد االستاذ/ مدٌر عام ادارة الموازنه                                    =-=-=

 بادارة الجامعة      

 تحٌه طٌبه وبعد

بشأن موافات سٌادتكم ببٌانات الساده  069برقم  01/7/0219ردا على كتاب سٌادتكم الوارد الٌنا بتارٌخ 

 أجازه.العاملٌن والخدمه المعاونه سواء موظفٌن أو عمال على رأس العمل أو 

 مرفق طٌه جدول بالبٌانات المطلوبه . 

 

 وتفضلوا سٌادتكم بقبول فائق االحترام   

 

 أمٌن عام الكلٌه     مدٌر شئون العاملٌن      المختص 



 

 السٌد األستاذ/ مدٌر إدارة شئون العاملٌن ـ جامعة طنطا.                                       

 تحٌه طٌبه.. وبعـــــد،،،،،                              

 

م بشأن موافاتكم ببٌانات السادة العاملٌن بالكلٌة " األسم ـ النوع ـ 15/1/0215الفاكس المرسل إلٌنا بتارٌخ إٌماءا إلى 

الحاله األجتماعٌة ـ الرقم القومى ـ الدرجة الوظٌفٌة ـ المجموعة النوعٌة ـ الحاله الوظٌفٌة" ومرتب كل منهم " األجر 

 الوظٌفى ـ األجر المكمل ـ الحافز التعوٌضى "

 

 االسم م

 

األجر الوظٌفى طبقا  الحاله الوطٌفٌه الرقم القومى النوعٌة المجموعة الوظٌفٌه الدرجة الحاله األجتماعٌة النوع

 آلخر

 الحافز التعوٌضى األجر المكمل

رضا مرسى عبدالعزٌز  ـ1

 أبوغصٌبه

 171ر69 1015ـ ر 0269ر00 دائمه 1520111 التخصصٌة كبٌر أخصائٌٌن أرمله أنثى

 197ر91 1171ر52 0179ر52 دائم 1521191 التخصصٌة كبٌر أخصائٌٌن متزوج ذكر محمد مدحت أحمد عباس ـ0

 102ر01 951ر01 1510ر11 دائمه 1521191 التخصصٌة األولــــى متزوجه أنثى هوٌده محمد حسنى مكى ـ7

سعٌد عبدهللا ٌوسف  ـ1

 المالكى

 111ر91 956ر01 1511ر29 دائم 1921670 التخصصٌة األولــــى متزوج ذكر

 101ر19 519ر07 1919ر99 دائمه 1521155 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثىهناء على أحمد  ـ6



 بسٌونى

 95ر57 959ر19 1975ر12 دائمه  التخصصٌة األولـــى متزوجه أنثى جٌهان عادل إسماعٌل ـ5

أمٌرة طلعت  ـ9

 عبدالرحمن جلٌله

 111ر11 922ر69 1677ر11 دائمه 1520016 التخصصٌة األولـــى متزوجه أنثى

رحاب السٌد مصطفى  ـ1

 البربرى

 126ر95 595ر99 1111ـر دائمه 1522111 التخصصٌة األولـــى متزوجه أنثى

ٌاسمٌن حسن محمود  ـ9

 الدكروى

 97ر67 606ر70 1059ر91 دائمه 1522150 التخصصٌة الثانـــــٌة متزوجه أنثى

هانى السعٌد ٌوسف  12

 عصر

 91ر99 526ر17 1111ر79 دائم 1520771 التخصصٌة لثانـــــٌة متزوج ذكر

 16ر61 651ر91 1771ر12 دائمه س1522020 التخصصٌة الثانـــــٌة متزوجه أنثى سهامحمد سعد الدٌن 11

كرٌمه محمد هندى  10

 مصطفى

 102ر10 1216ر96 1956ر51 دائمه 1521926 التخصصٌة كبٌر أخصائٌٌن متزوجه أنثى

محمد سلٌمان محمد  17

 أحمد

 102ر10 1560ر59 0121ر11 دائم 1522111 التخصصٌة كبٌر أخصائٌٌن متزوج ذكر

 11ر01 915ر59 1111ر96 دائمه 1522251 التخصصٌة األولـــى متزوجه أنثى منال أحمد توفٌق 11

عالء السٌد حسن  16

 الشوبرى

 15ر16 057ر19 1229ر55 دائم 1521101 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

 11ر29 056ر09 1219ر67 دائمه 1522015 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى نشوى غرٌب عبدالفتاح 15

مارى مطر القمص  19

 جرجس

 15ر16 011ر29 1229ر55 دائمه 1522111 التخصصٌة الثالثة آنسه أنثى



إٌناس أحمد السٌد  11

 منصور

 75ر11 759ر11 1215ر96 دائمه 1522255 التخصصٌة الثانٌة آنسه أنثى

أمنٌه محمد جمال  19

 الشوربجى

 11ر99 067ر59 997ر11 دائمه 1522705 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

 9ر95 016ر19 916ر17 دائم 1522169 التخصصٌة الثالثة أعزب ذكر مٌنا فاروق عزٌز حنا 02

 11ر66 061ر59 997ر11 دائمه 1122006 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى دٌنا محمد جمعه ٌوسف 01

رشا محمد إبراهٌم  00

 البدٌوى

 11ر99 067ر59 997ر11 دائمه 1522101 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

شٌرٌن سامى السٌد  07

 صالح

 11ر66 061ر59 997ر11 دائمه 1522707 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

 11ر66 061ر59 997ر11 دائمه 1522211 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى عزة محمد على البدوى 01

نجوان صبحى عبدالحى  06

 سعده

 15ر10 069ر19 1229ر55 دائمه 1521910 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

شٌرٌن إبراهٌم أحمد  05

 نوار

 15ر10 097ر19 1229ر55 دائمه 1521959 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

هند على عبدالحكٌم  09

 العشرى

 01ر29 056ر09 1219ر67 دائمه 1520119 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

ٌاسمٌن أحمد فتحى  01

 عدالن

 11ر29 056ر09 1219ر67 دائمه 1522151 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

إٌمان عبدالنبى حسن  09

 قشطه

 11ر29 056ر09 1219ر67 دائمه 1122921 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى



الحسن سعٌد والء  72

 عثمان

 11ر99 067ر59 997ر11 دائمه 1522517 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

نفٌن عبدالوهاب  71

 محمود حسونه

 107ر15 917ر61 1997ـ ر دائمه 1522726 التخصصٌة الثانـــــٌة متزوجه أنثى

 1ر21 019ر19 916ر17 دائمه 1522601 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى دالٌا مسعد سعد لبده 70

إٌمان عبدالسالم  77

 إبراهٌم هطل

 1ر21 019ر19 916ر17 دائمه 1522101 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

دالٌا محمد محمد  71

 البدرى

 1ر21 019ر19 916ر17 دائمه 1522121 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

محمد عبده محمد  76

 عبدالرحمن اللٌثى

 9ر95 016ر19 916ر17 دائم 1522296 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

محمود محمد طه  75

 أبوعاٌد

 1ر21 019ر19 916ر17 دائم 1522115 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

هبه عبدالرافع أحمد  79

 أبوهرجه

 1ر21 019ر19 916ر17 دائمه 1522701 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

إٌمان أحمد حسن  71

 معارك

 6ر95 019ر19 112ر12 دائمه 1502151 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

شٌماء جمال محمد  79

 محروس

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1521501 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1522167 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى آٌه بٌومى محمد على 12

نانسى عاطف أنور  11

 وهبى

 6ر95 019ر19 112ر12 دائمه 1522115 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى



محمد رشدى كامل  10

 جادهللا

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1522299 التخصصٌة الثالثة أعزب  ذكر

مها حامد محمد  17

 القاضى

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1522029 التخصصٌة الثالثة آنسه أنثى

عمرو عبدالفتاح محمد  11

 الشعراوى

 5ر05 061ر19 112ر12 دائم 1522611 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

ممصطفى أحمد  16

 عبدالحمٌد

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1522269 التخصصٌة الثالثة أعزب  ذكر

 6ر66 016ر19 112ر12 دائمه 1122505 التخصصٌة الثالثة أنسه أنثى تغرٌد إبراهٌم عبدالعلٌم 15

عبدالسالم أحمد  19

 أبوعفصه

 1ر91 061ر92 915ر05 عقد شامل 1522167 التخصصٌة الثالثة متزوج  ذكر

 1ر21 019ر19 916ر17 دائمه 1522219 التخصصٌة الثالثة متزوجه أنثى مروه أحمد شكرى 11

ٌوسف صبحى لطٌف  19

 مطر

 11ر66 061ر59 997ر11 دائمه 1520171 التخصصٌة الثالثة أعزب  ذكر

السٌد طارق  62

 عبدالرحمن الجندى

 176ر15 1711ر10 0211ر10 دائمه 1522171 التخصصٌة كبٌر أخصائٌٌن متزوج ذكر

 6ر66 016ر19 112ر12 دائم 1521775 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر هانى حامد عبدالفتاح 61

محمود عبدالوهاب  60

 أحمد الفرت

 6ر66 016ر19 112ر12 دائم 1521191 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

عمر محمد محمد  67

 البلتاجى

 6ر95 019ر19 112ر12 دائم 1522111 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر



محسن محمد إسماعٌل  61

 عالم

 6ر95 019ر19 112ر12 دائم 1522117 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

محمد عبدالرحمن  66

 سلٌمان المنوفى

 6ر95 019ر19 112ر12 دائم 1522776 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

إبراهٌم وجدى  65

 عبدالقادر الشرقاوى

 6ر66 016ر19 112ر12 دائم 1501917 التخصصٌة الثالثة متزوج ذكر

ماجدة محمد مصطفى  69

 رخا

 171ر17 1210ر61 0290ر19 دائمه 1522051 المكتبٌة األولى  متزوجه أنثى

 171ر71 1277ر67 0290ر15 دائمه 1522126 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى أومٌمه أحمد أحمد لٌله 61

سناء شفٌق عبدالواحد  69

 بدوى

 175ر19 1219ر55 0257ر90 دائمه 1521151 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

مرفت محمد عبدالفتاح  52

 محمد

 171ر27 1219ر67 0250ر92 دائمه 1522256 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

فاطمة مصطفى أحمد  51

 إبراهٌم

 177ر11 1215ر25 0252ر09 دائمه 1521101 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

عبدالرحٌم محمد  50

 محمود شتا

 171ر11 961ر50 1912ر72 دائم 1521117 المكتبٌة األولى متزوج ذكر

ساره إبراهٌم  57

 عبدالواحد عبده

 177ر11 911ر11 0229ر91 دائمه 1521651 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

هدى محمود عبدالحمٌد  51

 دره

 101ر21 921ر51 1159ر19 دائمه 1522101 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

 100ر79 197ر12 1111ر90 دائمه 1521101 الفنٌة األولى  متزوجه أنثىمنال شفٌق عبدالواحد  56



 بدوى

ثرٌا الشناوى محمد  55

 معتوق

 116ر25 911ر91 1192ر15 دائمه 1522116 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

حنان الشحات محمد  59

 مرعى

 126ر11 501ر97 1166ر70 دائمه 1525909 الفنٌة الثانٌة متزوجه أنثى

سامٌه الصاوى على  51

 سلٌم

 101ر61 197ر15 1199ر10 دائمه 1522210 المكتبٌة األولى  متزوجه أنثى

 117ر59 926ر71 1610ر72 دائمه 1522106 المكتبٌة األولى  متزوجه أنثى رضا شعبان محمد على 59

عال شعبان إبراهٌم  92

 الماصى

 99ر59 521ر79 1111ر11 دائمه 1521169 الفنٌة الثانٌة متزوجه أنثى

سٌد أحمد إبراهٌم  91

 الجوهرى

 60ر12 790ر59 1002ر16 دائم 152269 المكتبٌة الثالثة متزوج ذكر

 691ر75 179ر76 1001ر19 دائمه  المكتبٌة الثانٌة متزوجه أنثى نهى سعٌد عطٌه على 90

رشا رضوان محمد  97

 رضوان

 50ر05 125ر15 1015ر72 دائمه 1521059 المكتبٌة الثانٌة متزوجه أنثى

عزٌزة مصطفى محمد  91

 أبوالعنٌن

 119ر55 919ر11 1111ر26 دائمه 1521151 الفنٌة األولى  متزوجه أنثى

أسماء محمد على  96

 ناصف

 1ر50 111ر92 961ر00 دائمه 1527107 المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

إبراهٌم محمد إبراهٌم  95

 منصور

 1ر50 100ر92 961ر00 دائم 152277 الفنٌة الرابعة متزوج ذكر 



صفاء أمٌن عبدالوهاب  99

 عثماان

 1ر50 102ر92 961و00 دائمه 1521951 المكتبٌة الرابعة مطلقه أنثى

محمد السٌد منى سعٌد  91

 فرحات

 1ر50 111ر92 961ر00 دائمه  المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

 1ر50 111ر92 961ر00 دائمه 1522151 المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى هانم عادل صالح سعٌد 99

أنتصار موسى أحمد  12

 عامر

 1ر01 110ر92 921ر61 دائمه 1522111 المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

السعٌد حسن رباب  11

 سمك

 1ر11 101ر52 976ر19 دائمه 1522121 الفنٌة الرابعة متزوجه أنثى

نسمه محمد سمٌر  10

 الحوٌرى

 1ر01 112ر92 921ر61 دائمه 1522711 المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

 1ر17 117ر12 905ر06 دائمه  الفنٌة الرابعة مطلقه أنثى هناء عبدالعزٌز محمد  17

رحاب مصطفى  11

 الدسوقى خلف

 1ر01 110ر92 921ر61 دائمه  الفنٌة الرابعة متزوجه أنثى

إسالم السٌد محمد  16

 مجاهد

 1ر01 112ر92 921ر61 دائم  المكتبٌة الرابعة أعزب ذكر

إبراهٌم السٌد عطٌه  15

 متولى

 6ر92 196ر91 999ر11 دائم  المكتبٌة الثالثة متزوج ذكر

ناصر محمد محمد  19

 المرابع

 1ر91 101ر62 992ر11 دائم  الفنٌة الرابعة متزوج ذكر

محمد على طه  11

 أبوسالمه

 1ر91 101ر61 912ر55 دائم  الفنٌة الرابعة متزوج ذكر



عزٌزة السٌد محمد  19

 البدٌوى

 1ر01 110ر92 921ر61 دائمه  المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

رباب عاصم محمود  92

 عبدالمجٌد

 1ر10 117ر77 921ر11 عقد شامل  المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

بسنت جمال محمد  91

 محروس

 1ر10 110ر92 116 دائمه  المكتبٌة الرابعة متزوجه أنثى

محمد كامل عبدالرازق  90

 حماقى

 11ر72 121ر01 1151ر20 دائم  الفنٌة الثالثة متزوج ذكر

 119ر92 991ر91 1979ر96 دائم  الحرفٌة الثانٌة متزوج ذكر سمٌر محمد محمد نعمه 97

سامٌه المرسى محمد  91

 المشد

 119ر11 509ر16 1510ر11 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى

إٌمان محمد محمود  96

 عبدالحافظ

 119ر11 509ر09 1511ر11 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى

سعاد جزر محمد  95

 البهلول

 119ر11 505ر96 1511ر00 دائمه  معاونه خدمات الثالثة متزوجه أنثى

فوزٌه غنٌم إبراهٌم  99

 دٌكو

 119ر99 501ر79 1595ر55 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى

وفاء عبدالعاطى محمد  91

 عبدالعاطى

 110ر72 610ر12 1520ر66 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى

 51ر92 619ر79 1612ر19 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى سلوى رجب عفٌفى 99

رضا نصر محمد  122

 الكفراوى

 119ر57 506ر09 1591ر05 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى



 126ر50 619ر19 1612ر70 دائمه  خدمات معاونه الثالثة متزوجه أنثى آمال عبدالغفار السٌد  121

مصطفى الدسوقى خلف  120

 الدسوقى

 91ر01 919ر16 0275ر75 دائم  المهنٌة الثانٌة متزوج ذكر

فاتن محمد حسٌن  127

 أبوزٌد

 1ر11 97ر01 979ر61 دائمه  خدمات معاونة السادسه مطلقه أنثى

 1ر11 96ر01 979ر61 دائمه  خدمات معاونة السادسه متزوجه أنثى زٌنب سٌد أحمد آلشٌن 121

سامٌه على محمد  126

 الجوهرى

 1ر11 97ر01 979ر61 دائمه  خدمات معاونة السادسه آنسه أنثى

منى على محمد غنٌم  125

 فرحات

 1ر11 96ر01 979ر61 دائمه  خدمات معاونة السادسه متزوجه أنثى

هناء محمد محمود  129

 الصعٌدى

 1ر11 96ر01 979ر61 دائمه  خدمات معاونة السادسه متزوجه أنثى

أحمد محمد محمد  121

 بسٌونى

 1ر19 96ر16 969ر92 دائم  خدمات معاونه السادسة متزوج ذكر

منى عبدالوهاب أحمد  129

 العزب

 1ر26 92ر90 197ر91 دائمه  خدمات معاونة السادسه متزوجه أنثى

 1ر50 111ر92 961ر00 دائم  الفنٌة الرابعة متزوج  ذكر ولٌد رواش صبحى 112

حماده شعبان خلف  111

 الدسوقى

 1ر15 10ر09 919ـ  دائم  المهنٌة الخامسة متزوج ذكر

 52ر27 506ر67 1171ر15 دائم  الحرفٌة الثانٌة متزوج ذكر صبحى أبوالمجد بركات 110
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 جامعة طنطا
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 جامعة طنطا

 كلية اتمريض 

 شئىن العاملين 

 ليهالسيد الاتستاذ / أمين عامك الك

 

 تحيه طيبه وبعد 
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