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 التمريض   بكلية المعاونة   والهيئة التدريس  هيئة بأعضاء بيان

 مدرس 

  المؤهل  االسم م
 وتاريخه
 والجامعة 

  وتاريخها الوظيفة
 القرار  ورقم

 التعيين تاريخ القسم 
 القرار  ورقم

  استالم تاريخ
 العمل 

  استالم تاريخ القومي  الرقم الميالد  تاريخ
 بالكلية  العمل

 والتليفون   العنوان

ب.ت.ج.طنطا  هبة كمال السيد غازى  1

2005 

مدرس 

28/8/2017 

(982)10/9/
2017 

صحة 
 المجتمع

15/12/2008  

(780 ) 

3/3/2009 24/7/1984 28407241600147 21/6/2014 

/ 24(6424قرار)

6/2014 

ش السيد النمر من ش  10

طه الحكيم طنطا أول  

 0105594433الغربية 

 أحمد مرزوق أماني مسعد  2
 

.ج    .ت ب

 2003القاهرة 

مدرس 

28/8/2017 (984
)10/9/2017 

صحة 
المرأة  
 والتوليد 

9/4/2006 

(760 ) 

20/6/2006 1/9/1981 28109011501181 23/10/2013 

/ 29(5663قرار)

10/2013 

مركز    -قرية أبو تماده 
 خي شكفر ال 

01122112459 

ب .ت .ج.   فاطمة محمد احمد أبو العال  3
المنصورة

2002 

 مدرس

18/11/2017  

(544)7/12/

2017 

الباطني  
 الجراحي 

 24( 415فرار)

/3/2004 

اعتبارا من  

1/11/2003 

3/3/2004 25/1/1980 28001251601765 6/2/2020 

20/2(225قرار)
/2020 

أبو   -أبراج عثمان بن عفان
المحلة الكبرى   -يراض 

 01287477827الغربية 

عبدالسالم أبو  علي ضيف هللا  4
 سليمان

  ةج. قنا .ت.  ب
السويس 

2007 

مدرس 

27/11/2018 

(1333 )18/12 /

2018 

ادارة  
التمري 
 ض

30/10/2008  

(1899 )30/10 /

2008 

31/12/2008 1/1/1986 28601011815773 12/7/2016 

20/7(641قرار)
/2016 

 البحيرة -كوم حمادة -ببيان

01110938182 

هبة ابراهيم محمد علي   5
 ابراهيم

ب .ت. ج.  
أألسكندرية

2009 

 مدرس

27/8/2019 

(1820 )9 

/9/2019 

تمريض 
 األطفال 

7/7/2011 

(974 ) 

7/7/2011 1/10/1988 28810011506884 28/11/2013 

/ 2(5802قرار)
12/2013 

سيدي غازي                     
  خمركز كفر الشي  -

01008076795 

6 

 
 
 
 

 أسماء انور عبدالجليل صالح 
 

.ج.  ب. ت  
أألسكندرية

2009 

 مدرس

30/9/2019 (

1990 ) 

1/10/2019 

صحة 
المرأة  
 والتوليد 

7/7  /2011 

(974 ) 

7/7/2011 18/8/1988 28808181500568 5/5/2015 

/ 11(7441قرار)

5/2015 

  -سمركز البرل -بلطيم
بجوار مسجد صلح جمعة  

الخاشعة البر شرقي                  

01097727557 
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ب.ت.ج.طنطا  السلموني أمينة أحمد وهبة  9
2008 

 مدرس
/ 5/4(380قرار)

اعتبارا  2020

 31/3/2020من

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

23/3/2010  

(265 ) 

11/4/2010 16/11/1987 28711161500568 3/7/2017  

/ 4/7(598قرار)
2017 

  خ مركز كفر الشي  -مسير
01066016045 

ب.ت.ج.طنطا  أمنية صبحي محمد العياري  10

2008 

مدرس 

/ 5/4(379قرار)
اعتبارا  2020

 31/3/2020من

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

23/2/2010 

(265 ) 

10/4/2010 10/8/1987 28708101500266 19/1/2016 

(تاريخ 72قرار)

27/1/2016 

القنطرة البيضاء أمام  
كفر    -محطة الكهرباء 

 01067891188الشيخ 

 لواحظ مبروك دويدار مبروك  11
 
 

ب .ت. ج.  

 2005 ةالقاهر 

 مدرس

/ 5/4(381قرار)
اعتبارا  2020

 31/3/2020من

صحة 
المرأة  
 والتوليد 

16/1/2008 

(48 ) 

13/2/2008 15/4/1984 28404151500624 22/10/2013 

/ 27(5647قرار)

10/2013 

مركز سيدي   -يعبد العاط 
كفر الشيخ    -سالم

01011137427 

صباح زين محمد أحمد   12
 الجندي 

ب .ت .ج.  

 2004 ةالقاهر 

 مدرس
/5/1(40قرار)
اعتبارا  2021

 29/12/2020من

الباطني  
 الجراحي 

19/11/2006 

(2320 ) 

26/12/2006 13/12/1982 28212131501687 1/10/2013  

/ 7(5582قرار)
10/2013 

كفر الشيخ   -أبو تماده

01009952293 

داليا محمد فتحي   13
 عبدالمقصود 

 
 
 

ب. ت .ج.  

 2008 طأسيو

 مدرس

( 46قرار)

اعتبارا  5/1/2021

 29/12/2020من

صحة 
 المجتمع

18/4/2010 

(244 ) 26/4/2010 
1/10/1987 28710011511301 21/6/2014 

  رقم بالقرار
(6425 )24/6 /

2014 

دفريه مركز كفر الشيخ  

01018955268 

حسام مؤتمن ناصر محمد   14
 علي 

ب .ت .ج.  

 2007 ةالقاهر 

 مدرس

/ 2/2(212قرار)
من  ااعتبار 2021

26/1/2021 

الباطني  
 الجراحي 

6/4/2010 

(615 ) 

15/4/2010 30/1/1987 28701301500673 3/9/2013 

9/9(5463قرار)
/2013 

 -مركز بيال-كوم الحجنة 
كفر الشيخ  

01141218991 

عبدالفتاح محمد  نرمين  7
 محمود 

ب .ت .ج.  

 2007 ةالقاهر 

مدرس 

28/10/2019  

(2220 )7/11 /

2019 

الباطني  
 الجراحي 

6/4/2010  

(615 ) 

2/5/2010 20/9/1986 28609201507065 3/9/2013 

9/9(5462قرار)
/2013 

تقسيم األزهر المتفرع من  
كفر الشيخ   -ش الجمهورية

01003658840 

ت .ج.  ب.  أماني لطفي أحمد عمارة  8
شمس  نعي 

2008 

مدرس 

26/11/2019   

(2433  )

8/12/2019 

صحة 
 المجتمع

31/3 /2010 

(133 ) 

15/4/2010 29/8/1987 28708291500348 2/9/2013 

9/9(5459قرار)
/2013 

أمام مدرسة   -الحمراوي
مصطفي هالل مركز كفر  

 01000722800الشيخ 
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نسرين يونس محمد محمد  15
 ابراهيم

ب. ت. ج.  

 2007القاهرة 
 مدرس

/ 8/4(450قرار)
 اعتبارا من 2021

30/3/2021 

الباطني  
 الجراحي 

6/4/2010 

(615 ) 
15/4/2010 1/9/1984 28409012100109 3/9/2013 

 ( 5460)قرار

9/9/2013  

 -مركز بيال-كوم الحجنة 
كفر الشيخ  

01141218990 

 هناء حمد محمد السيد عقل  16
 

ب .ت. ج.  
 2009 ةالقاهر 

 مدرس
/ 7/9(1214قرار)

اعتباراً  2021

 26/8/2021من

صحة 
 المجتمع

28/5/2012 

(605 ) 

14/6/2012 1/3/1988 28803011816526 3/11/2019 

/ 14(2238قرار)

11/2019 

مركز المحلة   –بطينة 
الغربية  -الكبرى

01098945758 

ب. ت .ج.   ايمان ورداني عبدالعال محمد  17
أألسكندرية

2010 

 مدرس
6/10(1388قرار)

إعتبارا من  2021/

28/9/2021 

تمريض 
 األطفال 

27/6/2012 

(1083 ) 

15/8/2012 6/6/1989 28906061500582 28/11/2013 

/ 2(5801قرار)
12/2013 

  -مركز سيدي سالم -شوغي
كفر الشيخ  

01065407334 

ب .ت .ج.   منال يحيي ابراهيم أحمد  18

 2005 ةالقاهر 

 مدرس

(بتاريخ 472قرار)

إعتبارا  5/4/2022

 28/3/2022من 
 

تمريض 
 األطفال 

16/1/2008 

(48 ) 

13/2/2008 30/9/1984 28409301501324 22/10/2013 

 ( 5646قرار)

/27/10تاريخ

2013 

مركز كفر الشيخ   -دفريه

01001743722 

سهر وصفي محمود عطية    19
 مليكة

 ب .ت. ج 

 2012طنطا 

 مدرس

( 470قرار)

إعتبارا  5/4/2022

 28/3/2022من 
 

تمريض 
 األطفال 

14/1/2014  

(88 ) 

20/1/2014 19/7/1990 29007191500141 16/12/2021  

/ 28(1790قرار)

12/2021 

  -مركز كفر الشيخ -بلشاشة
 محافظة كفر الشيخ 

01023808867 

 ب .ت. ج.  هاجر محمود حامد عبدهللا  20

 2009الزقازيق

 مدرس

( 471قرار)

إعتبارا  5/4/2022

 28/3/2022من 

 

ادارة  
 التمريض

29/9/2010 

(1154 ) 

6/11/2010 17/11/1987 28711171600544 2/5/2018 

/ 3/5(387قرار)
2018 

ش   -القنطرة البيضاء
السالم منزل الحاج محمود  

أبو يوسف كفر الشيخ  

01062390751 
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