
 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

 

 

   شئون العاملين

 / قسم الشئون الماليه  2021 /2020بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد  الرقم القومى المجموعه  الدرجه  الوظيفه  االسم  م
 كبير أخصائيين  سعيد عبدهللا يوسف المالكى   1

   ورئيس القسم 
  16/11/1972 1601532 التخصصيه   عام مدير 

  15/12/1976 1601267 المكتبيه  )أ(  الثانيه كاتب شئون ماليه  رشا رضوان محمد رضوان   2

  26/10/1991 1600179 الفنيه )ب(    الثالثه فنى شئون هندسيه اسالم السيد  محمد مجاهد   3

  2/12/1974  المكتبيه  )أ(    الثانيه كاتب سكرتاريه ومحفوظات نهى سعيد عطيه البرعى   5

 محسن محمد أسماعيل عالم   6
 

  23/9/1985 1600413 التخصصيه  ) ب(   الثالثه أخصائى تطبيق نظم ولوائح

  1/9/1997 1602663 الفنيه  الرابعه )ب(  فنى صيانه أجهزة طبيه     إيمان رضا ابو اليزيد البنا 7

    الفنية   ثالث ) ج(   فنى شئون هندسية  وليد رواش صبحى عبدالواحد   8

 



 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 شئون العاملين  / قسم  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 أخصائى شئون إداريه   مينا فاروق عزيز حنا  1
 ورئيس القسم         

 1600157 التخصصيه  الثانية )ب(   

 

13/5/1984  

 أنتصار موسى أحمد عامر  2

 

  21/8/1966 1600141 المكتبيه  )ج( الثالثه  كاتب شئون إداريه  

 
 
 



 

 
 

 جامعه طنطا  
 كليه التمريض  
   شئون العاملين

 الطالب والتعليم شئون  إدارة / 2021 /2020يانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام ب

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 أخصائى مكتبات ووثائق   سها محمد سعد الدين       1

 ( رئيس إدارة شئون التعليم والطالب )
  االولى 

 )ب( 

  9/9/1980 1600202 التخصصيه  

    التخصصية  الثانية   شئون طالب أخصائى  السيد الشوبرى  عالء  2

  24/6/1984 1600121 التخصصيه   )أ(   الثالثه   أخصائى ميكانا وطباعه  رشا محمد ابراهيم البديوى   3

  6/8/1980 1600082 التخصصيه   ) ب(  الثالثه   أخصائى رعايه شباب   أميرة محمد محمد كامل   4

  28/2/1988 1600234 التخصصيه     )أ(   الثالثه مترجم  أيه بيومى محمد السعدنى   5

  5/9/1980 1600153 التخصصيه   )ج(   الثالثه   أخصائى شئون طالب   أحمد عبدالسالم ابو عفصه   6

  1/9/1989 1609086 التخصصيه   )أ(   الثالثه   مهندس زراعى هبه فتحى فتوح خليل    7

  18/5/1986 1600335 التخصصيه     )ب(   الثالثه أخصائى نظم تطبيق ولوائح   محمد عبدالرحمن المنوفى   8



  25/2/1989 1600049 التخصصيه   )ب(   الثانية أمينه مكتبه   مروة أحمد شكرى   9

 أخصائى شئون إداريه  محمد عبدة الليثى   10

 

  25/2/1985 1600075 التخصصيه     الثالث)ب( 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 هيئه التدريس  / قسم شئون  2021 /2020بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  29/4/1985 1600908 التخصصيه  ) أ( الثالثه  رئيس قسم ش.ه. ت  أيمان عبدالنبى حسن قشطه   1

  9/9/1980 1603809 التخصصيه  )أ(  الثالثه  أخصائى رعايه شباب   طارق السيد البابلى دينا  2



  9/4/1986 1601336 التخصصيه   )ب(  الثالثه أخصائى تطبيق نظم ولوائح  هانى حامد عبدالفتاح شلبى   3

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 قسم الدراسات العليا /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل   تاريخ الميالد  الرقم القومى   المجموعه  الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  6/3/1976 1600181 التخصصيه     ) أ(  االولى رئيس قسم الدراسات  رحاب السيد مصطفى البربرى   1

  12/10/1980 1600286 التخصصيه   الثانيه )ب(  أخصائى أنشطه ثقافيه  غريب عبدالفتاح   هنشو 2

  27/10/1983 1600164 التخصصيه     ) أ(    الثالثه أخصائى دراسات عليا   ياسمين أحمد فتحى عدالن   3

  14/8/1987 1600225 التخصصيه   )أ(   الثالثه   أخصائى أنشطه ثقافيه  دينا محمد جمعه يوسف   4



  1/10/1975 1600328 الفنيه   )ب(    الثالثه فنى نقش وزخرفه هناء عبدالعزيز ابو شرف   5

  29/7/1990 1600208 المكتبيه   )ب(  الثالثة   كاتب شئون إداريه   منى سعيد محمد فرحات   6

  15/10/1985 1600348 المكتبيه   )ج(   الثالثة   كاتب شئون إداريه   عزيزة السيد محمد البديوى            7

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

 شئون العاملين  

 

 المكتبات  / قسم  2021 /2020بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل   تاريخ الميالد  الرقم القومى   المجموعه  الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 كبير أخصائيين   كريمه محمد هندى   1

 ورئيس القسم  

  30/10/1968 1601905 التخصصيه  مدير عام  



  6/11/1963 1602562 التخصصيه  مدير عام   كبير أخصائيين   هويدا محمد حسنى مكى  2

  1/2/1974 1602285 التخصصيه  )أ(االولى  أخصائى مكتبات  أميرة طلعت عبدالرحمن   3

    التخصصية  ثالث ) أ(   أخصائى شئون مالية  يوسف صبحى لطيف مطر   4

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 العالقات الثقافيه  / قسم  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى  المجموعه  الدرجه  الوظيفه  االسم   م

  15/5/1970 1601166 التخصصيه  )ب(  الثانية رئيس القسم   هناء على أحمد بسيونى   1



  14/4/1982 1600044 التخصصيه  )ب(  ة الثاني مترجم عزة محمد على البدوى   2

  20/11/1985 1600324 التخصصيه  )ب(   الثانية أمينه مكتبه   هبه عبدالرافع أحمد  3

  5/5/1987 1600524 التخصصيه   )ب(   الثانية   أخصائى رعايه شباب   داليا مسعد سعد لبدة   4

  22/4/1980 1600518 التخصصيه   ثة )ب(الثال   أخصائى أنشطه ثقافيه  عمرو عبدالفتاح الشعراوى   5

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 الجودة  / قسم  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 



 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  27/2/1988 1600059 التخصصيه   ة )أ( الثالث أخصائى رياضى   مصطفى أحمد عبدالحميد   1

 

 

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض 

 شئون العاملين  

 

 مركز الخدمه العامه /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 



 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى  المجموعه  الدرجه  الوظيفه  االسم   م

  2/1/1989 1600124 التخصصيه  )ب(  الثانية أخصائى معمل   إيمان عبدالسالم ابراهيم هطل  1

   1/11/1982   1600804 التخصصيه  )ب( الثانية  مترجم   داليا محمد محمد البدرى   2

  15/5/1992 1600301 الفنيه   )ج( الثالثة  فنى صيانه أجهزة  رحاب مصطفى الدسوقى خلف   3

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 



 قسم الشئون الهندسيه  /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى  المجموعه  الدرجه  الوظيفه  االسم   م

    الفنية   ثانى   فنى صيانة ورئيس القسم   محمد كامل عبدالرازق حماقى       1

ة  الثالث أخصائى شئون طالب     الفرتمحمود عبدالوهاب أحمد  2

  )ب( 

  25/8/1987 1601878 التخصصيه 

  4/7/1981 1600777 الفنيه   )ج(الثالثة  فنى شئون هندسيه   محمد على طه ابو سالمه  3

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

 شئون العاملين  

 الوحدة الحسابيه /  2020/ 2019يانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام ب

 رقم الموبيل   تاريخ الميالد  الرقم القومى   المجموعه  الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 01000531668 8/10/1985 1600116 التخصصيه   )ب(    الثالثه أخصائى تطبيق نظم ولوائح    محمود محمد طه ابو عايد   1

 01114259789 28/8/1978 1600207 التخصصيه   )أ(     الثالثه أخصائى شئون ماليه   مها حامد محمد القاضى   2



 01093759111 29/7/1990 1600208 المكتبيه   )ب(  الثالثة   كاتب شئون إداريه   منى سعيد محمد فرحات   3

 01025178706 16/9/1986 1620164 التخصصيه  )أ(   الثالثه   أخصائى رعايه شباب   إيمان أحمد حسن معارك   4

 01204159156 5/5/1987 1600524 التخصصيه   )ب(   الثانية   أخصائى رعايه شباب   داليا مسعد سعد لبدة   5

 أجازة بدون مرتب   6/8/1978 16011592 الفنيه   )أ(  االولى  فنيه تمريض   عال شعبان ابراهيم   6

 01015488365 8/1/1978 1600401 الفنيه   )ب(  الثالثه   فنى شئون هندسيه   رباب السعيد حسن سمك   7

 01015488365 2/9/1988 1600341 المكتبيه   )ج(   الثالثة   كاتب شئون إداريه   نسمه محمد سمير حويرى   8

 01095077895 7/6/1987 1600411 التخصصيه   )ب(  الثالثه   أخصائى تطبيق نظم ولوائح   عمر محمد محمد البلتاجى   9

10        

 01008865662 25/2/1989 1600049 التخصصيه   )ب(   الثانية أمينه مكتبه   مروة أحمد شكرى   11

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 قسم االطفال  ب/  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 



 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  3/4/1972 1601428 التخصصيه  مدير عام   كبير أخصائيين تمريض   جيهان عادل ابراهيم إسماعيل   1

    التخصصية  االولى ) أ(  أخصائى تمريض   حنان فتحى الشريف البحيرى   

 

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 



   مكتب عميد الكليه /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 أخصائى شئون إداريه  نانسى عاطف أنور   1

 الكلية عميدأ.د/ مكتبومدير 

  3/3/1985 1600186 التخصصيه  الثانية 

أخصائى دراسات عليا   هند  على عبدالحكيم العشرى   2
وسكرتيرة مكتب  وبحوث 
 العميد  

    التخصصية    الثانية  

 

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا 

 كليه التمريض  

 شئون العاملين 

 



 سكرتاريه وكالء الكليه  /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل   تاريخ الميالد  الرقم القومى   المجموعه  الدرجه   الوظيفه   االسم  م

1  

 شيماء جمال محروس  

 أخصائى رياضى  

وسكرتير مكتب وكيل الكليه  

 لشئون البيئه 

  1/6/1987 1601621 التخصصيه  )أ(الثالثه 

2  

 أمنيه محمد جمال الشوربجى 

 أخصائى شئون إداريه 

وسكرتير مكتب وكيل الكليه  

 للشئون التعليم والطالب  

  1979/ 1/4 1600326 التخصصيه   )ب( الثانيه 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين



 

 االقسام العلميه  / سكرتاريه  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى  المجموعه  الدرجه  الوظيفه  االسم   م

 كاتب شئون إداريه  صفاء امين عبدالوهاب   1
    العلميهسكرتيرة االقسام 

  21/2/1967 1601968 المكتبيه   )ب(ةالثالث

 أخصائى شئون طالب  نفين عبدالوهاب محمود حسونه   2
    سكرتيرة االقسام العلميه

  14/12/1965 1600305   ةالتخصصي   )ب(  االولى

    التخصصية   ثالث ) أ(   أخصائى وسائل تعليمية   شرين سامى السيد صالح   3

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 فنى التمريض  / قسم 2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 



 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  13/6/1963 1601468 الفنيه كبير فنيين تمريض  فنيه تمريض  سناء شفيق عبدالواحد   1

  29/5/1966 1601828 الفنيه )أ(   االولى فنيه تمريض  منال شفيق عبدالواحد   2

  14/5/1965 1600128 الفنيه كبير فنيين تمريض فنيه تمريض  هدى محمود عبدالحميد   3

  18/10/1976 1600145 الفنيه االولى )أ( فنيه تمريض  ثريا الشناوى معتوق  4

    التخصصية  الثالثة ) ب( أخصائى معمل  تغريد ابراهيم عبدالعليم   5

    الفنية  االولى )أ(  فنى تمريض  روعة سليمان محمود محمد   6

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 



 االستحقاقات  / قسم  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

أخصائى شئون إداريه   والء الحسن سعيد عثمان   1
 ورئيس القسم  

  1/3/1985 1600643 التخصصيه    )أ( ةالثاني

كاتب سكرتريا  رباب عاصم محمود   2
 ومحفوظات  

  28/5/1977 1600066 المكتبية  الرابعة )ب( 

  2/9/1988 1600341 المكتبيه  الثالثة  )ج(  كاتب شئون إداريه   نسمه محمد سمير حويرى   3

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 أخصائيات التمريض  / قسم 2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م



  13/11/1964 1600061 خصصيه الت  )أ( االولى  أخصائيه تمريض  منال أحمد توفيق   1

  25/10/1972 1601645 التخصصيه )أ(  االولى  أخصائيه تمريض  إيمان محمود عبدالمقصود   2

  1/1/1989 1619323 لتخصصيه ا الثالثة  أخصائيه تمريض مها فؤاد محمود  العشماوى   3

  28/1/1993 1601007 لتخصصيه ا الثالثة )ج(  أخصائيه تمريض هبه هللا فريد الحداد   4

  12/12/1993 1600405 لتخصصيه ا الثالثه )ج(  أخصائيه تمريض علياء بدوى نصار  5

    التخصصيه  ثالث ) ج(  أخصائى تمريض  جهاد محمود محمد لطفى  6

    التخصصيه  ثالث ) ج(  أخصائى تمريض  سارة فرج الدسوقى   7

    التخصصيه  ثالث ) ج(  أخصائى تمريض  شيماء أحمد ياسين اسماعيل  8

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   العاملينشئون 

 

 بالكليه / الخدمات المعاونه  2020/ 2019لتمريض عن العام بيانات الموظفين فى كليه ا



 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  11/3/1962 1602367 خدمات معاونه  )أ( الثالثه معاون خدمه  إيمان محمد حافظ  1

  28/4/1962 1600187 خدمات معاونه  )أ(  الثالثه معاون خدمه  عبدالعاطى محمد وفاء  2

  11/5/1964 1600048 خدمات معاونه  )أ( الثالثه معاون خدمه  فوزيه غنيم ديكو 3

  9/7/1966 1602024 خدمات معاونه  )أ( الثالثه معاون خدمه  سلوى رجب عفيفى  4

  29/5/1967 1601905 خدمات معاونه  )أ( الثالثه معاون خدمه  أمال عبدالغفار الشافعى  5

  20/6/1965 1600161 خدمات معاونه  )أ( الثالثه معاون خدمه  رضا نصر الكفراوى  6

  29/12/1966 1600241 خدمات معاونه  الخامسة )ب(  معاون خدمه  زينب سيد أحمد محمد الشين  7

  6/9/1970 1600247 خدمات معاونه  )ب( الخامسة  معاون خدمه  منى على محمد غنيم 8

  1975/ 1/10 1600425 خدمات معاونه  الخامسة )ب(  معاون خدمه  ساميه على محمد الجندى  9

  13/1/1968 1600543 خدمات معاونه  )ب( الخامسة  معاون خدمه  منى عبدالوهاب أحمد العزب  10



  7/12/1965 1600687 خدمات معاونه  )ب( الخامسة  معاون خدمه  هناء محمد محمود الصعيدى 11

  9/2/1973 1600038 خدمات معاونه  )أ(الخامسة  معاون خدمه  أحمد محمد بسيونى  12

 

 

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 



 الموظفين القائمين بأجازة بدون مرتب /  2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 أجازة بدون مرتب   10/5/1972 1600044 التخصصيه )أ(  االولى  أخصائيه تمريض أمانى مصطفى يوسف الحبشى  1

 أجازة بدون مرتب   5/9/1974 1642597 التخصصيه الثانيه  )أ(  أخصائيه تمريض  نجالء السعيد محمد أمان   2

 أجازة بدون مرتب   1/9/1971 1601442 التخصصيه الثانيه )ب(  أخصائيه تمريض  عزة محمد على خليل  3

 أجازة بدون مرتب   24/8/1972 1600345 التخصصيه الثانية )أ(  أخصائيه تمريض  ماجدة حسان معوض أبوالعطا  4

 01156471122 17/4/1977 1600161 المكتبيه الثالثة  )أ( كاتب شئون إداريه   هانم عادل صالح سعيد   5

أخصائى شئون   ابراهيم وجدى عبدالقادر  6

 طالب 

 منتدب  1/6/1987 1601621 التخصصيه  الثالثه )ب(

 

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 



 

   2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 قسم االرشيف   

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  13/5/1990 1600306 المكتبيه  )ب(الثالثه  كاتب شئون إداريه   بسنت جمال محروس   1

  9/9/1978 1603123 المكتبيه  )ب(الثالثه  كاتب شئون إداريه     أسماء محمد على ناصف 2

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 



 قسم رعايه الشباب   

المجموع  الدرجه   الوظيفه   االسم  م

 ه 

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى  

  1963/ 1/8 1602188 التخصصيه    مدير عام   كبير أخصائيين رعايه شاب  رضا المرسى عبدالعزيز أبو غصيبه   1

  28/8/1981 1600162 التخصصيه    )ب(  االولى  أخصائى رياضى ياسمين حسن  محمود الدكرورى  2

  18/4/1978 1602331 التخصصيه    )أ(  االولى  أخصائى رياضى السعيد يوسف عصر هانى  3

   15/10/1976 1601744 التخصصيه  االولى )أ(  أخصائى رياضى   نرمين محمد نبيل العنانى   4

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 



   2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 قسم المطبعه  

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

  20/10/1966 1600473 الفنيه   )ب(الثالثه  فنى شئون إداريه   ناصر محمد محمد المرابع  1

  25/2/1965 1602976   ةحرفي )ب( الثانية  حرفى ممتاز   صبحى ابو المجد بركات   2

 

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 



   2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 قسم الخزينه  

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

    المكتبيه  )ب(الثانيه  كاتب شئون ماليه  سيدأحمد ابراهيم الجوهرى   1

  12/10/1983  الفنيه      )ج(  ةالثالث فنى شئون هندسيه   ابراهيم محمد ابراهيم منصور   2

 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 



   2020/ 2019بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 حاالت الحرجة معمل  

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

    الفنيه  االولى  تمريض أول فنى    حنان الشحات مرعى  1

 

 

 

 

 

 مــــــرتب االجــــــازات بـــــــدون 

 نـــوع االجـــــــازة  القســـــــم  مـــــــدة االجــــازة  الدرجــــــــه   الوظيفـــــــه   االســـــــــم   م

ــ  2021/ 22/4حتى   23/4/2020 االولى )أ(  أخصائيه تمريض  أمانى مصطفى يوسف الحبشى    بدوله الكويت لمدة أجازة خاصه  بدون مرتب للعمل  ـــــــــــــــــــ
 عام الثانى والعشرون 

ــ    28/2/2021حتى  1/3/2020 الثانيه  )أ( أخصائيه تمريض  نجالء السعيد محمد أمان   2 أجازة خاصه بدون مرتب للعمل بدوله االمارات لمدة  ـــــــــــــــــــ
 عام ثانى عشر 

ــ  2021/ 24/7حتى   25/7/2020 الثانيه )ب( أخصائيه تمريض  عزة محمد على خليل 3 أجازة خاصه بدون مرتب للعمل بدوله االمارات لمدة  ـــــــــــــــــــ
 عام الرابع والعشرون 



ــ  2021/ 26/4حتى   27/4/2020 الثانية )أ( أخصائيه تمريض  ماجدة حسان معوض أبوالعطا 4 السعوديه لمدة أجازة خاصه بدون مرتب للعمل بدوله  ـــــــــــــــــــ
 عام  التاسع عشر 

 أجازة خاصه لرعايه الطفل  لمدة عام رابع  31/5/2021حتى  1/6/2020 الثالثة  )أ(  كاتب شئون إداريه هانم عادل صالح سعيد   5

 مهندس ثالث شرين  ابراهيم أحمد ابراهيم  6
 

 لرعايه الطفل  لمدة عام رابعأجازة خاصه  شئون هندسيه    31/3/2021حتى  1/4/2020 الثالثه  )أ( 

اجازة خاصه بدون مرتب للعمل بدوله الكويت للعام   عالقات ثقافيه 2021/ 10/8حتى   11/8/2020 الثانية  )أ( أخصائى دراسات عليا  منى محمد نجيب       7
 السابع عشر 

 أجازة خاصه لرعايه الطفل  لمدة عامين ثالث ورابع شئون الطالب 2021/ 15/3حتى   16/3/2019 الثالثه )ب(  أخصائى شئون طالب رانيا عادل عبدالمجيد عسكر  8

 منتدبه لجامعة العريش كليه التربيه لمدة عام رابع  شئون ماليه  الثانية )أ( فنى طباعه وتصوير جيهان أحمد محمد مصطفى  9

أجازة خاصه لرعايه الطفل  لمدة عامين خامس   مركز خدمه 2021/ 14/4حتى   15/4/2019 الثالثة )ب(  أخصائى شئون ماليه انجيال مدحت رشيد باقى  10
 وسادس  عامين ثالث ورابع

ــ  2020/ 13/9حتى   14/9/2019 االولى  )أ(  فنيه تمريض  عال شعبان ابراهيم  11  أجازة خاصه بدون مرتب لرعايه اسرة لمدة عام اول  ـــــــــــــــــــ

 منتدب     الثالثة  أخصائى شئون طالب  ابراهيم وجدى عبدالقادر الشرقاوى   12

 أجازة رعايه طفل   الثالثه ) أ(  أمينه مكتبه  ) أ(  نجوان صبحى عبدالحى سعدة  14

 
 

 
 

 جامعه طنطا  

 كليه التمريض  

   شئون العاملين

 

 

 



   2021/ 2020بيانات الموظفين فى كليه التمريض عن العام 

 بقسم الشئون العامة  

 رقم الموبيل  تاريخ الميالد   الرقم القومى   المجموعه   الدرجه   الوظيفه   االسم  م

    الفنيه  ثالث  نجارة   فنى  رضا يونس محمد دياب  1

 

 

 

 


