
                                                                                              جامعه كفر الشيخ

 كليه الطب البشري

 

اسماء الساده العاملين بالكليه موضحا قرين كال منهم المجموعه النوعيه والعمل القائم به  

 والدرجه ورقم التليفون 

    االســــــــــم م

المجموعه 

 النوعيه

العمل 

 القائم بة

  الدرجه

 رقم التليفون 

1 
 01002342344 الثانيه  أمين الكلية  خدمات اجتماعيه  محمد فاروق ابو العمايم 

2 
 01067542242 االولي  الحسابات  تنميه اداريه  صالح منصور إبراهيم 

 احمد عبد هللا المنشاوي  3
 01068749084 الثانيه  الكلية معاون  مكتبيه

 محمد يوسف احمد  4
 01011721526 الثانيه  الدراسات العليا  تنميه اداريه 

 محمد سعد عبد الفتاح  5
 01096969050 الثانيه  شئون طلبة  وظائف التعليم 

 صبحي عبد المنعم محمود  6
 01027656064 الثالثه  شئون عاملين  الفنيه الهندسيه 

 إسماعيل حنان شعبان   7
 

 الفنيه لالحصاء 

 

 االستحقاقات 

 

 الثانيه 

01064610304 

 جعفر   سهام صبحي صابر 8
اخصائي احصاء  

 وحاسبات الكترونيه  

وحده    مدير 

 تكنولوجيا المعلومات  

 01094296787 الثالثه 

 محمد عبد العزيز االسكندراني  9
اخصائي شئون  

 ماليه 

 01017354226 الثانيه  الحسابات 

 خميس سعيد ابراهيم محمد  10
 01004517900 الثالثه  رعايه شباب  خدمات اجتماعيه 

 زينب محمد أبو الفتوح البربري  11
تمريض وصحه  

 عامه 

 01011407338 الثالثه  معمل الفسيولوجي 

12 

 01000759123 الثالثه  معمل الفسيولوجي  تمريض وصحه عامه شيماء احمد عبد العزيز مصباح

 عيسى منى إبراهيم   13

 

 مكتبيه
 

 01015705052 الثالثه  شئون طلبة 

 أسماء محمد عبدة عيسي 14
 01014707237 الثالثه  اجازه رعايه طفل مكتبات

15 
 01092414130 الثانيه  شئون اعضاء هيئه التدريس  تنميه اداريه  شذي احمد عبد الفتاح 

 رقيه السيد محمود محمد  16
 01010594195 الثالثه  المعاشات  تعليم 

 محمد السيد سالم حجازي  17

 01064062929 لثالثها معمل الميكروبيولوجي تمريض وصحه عامه

 خالد عبد العزيز الفرماوي  18
 01067684066 الثالثه سائق العميد  مكتبيه

 عمرو عاطف عبد المنعم  19
 01016803305 الثالثه  الحسايات  تمويل ومحاسبه 



العاملين بالكليه موضحا قرين كال منهم المجموعه النوعيه والعمل القائم به  اسماء الساده 

 والدرجه ورقم التليفون 

 

المجموعه  االســــــــــم م

 النوعيه

العمل القائم 

 بة
 رقم التليفون  الدرجه

20 
 نبيه مصطفي الجناني 

 01063726477 االولي  الوحده الحسابيه  مكتبيه

21 
 مسلم علي الشيخ 

 01019748887 االولي  الوحده الحسابيه  تعليم 

22 
 أماني عرفه احمد عرفه 

 01061355566 االولي  الجوده  تعليم 

23 
 امال محمد عبد الرازق 

 01024310468 الثالثه  المخازن  تنميه اداريه 

24 
 شيماء اسماعيل الرويني 

 01069787814 االولي  سكرتاريه العميد  تربيه نوعيه 

25 
 النبي حالوه محمد عبد 

 01068795232 الثالثه  الوحده الحسابيه  تمويل ومحاسبه 

26 
 بدر الصباح الزاهي احمد 

 01060039565 الثالثه  اداره الخريجين  اخصائي رياضي 

27 
 ايمان قطب محمد ناصف 

 01030856128 الثانيه  شئون طلبه  تعليم 

28 
 محمد السيد الشناوي 

 01096899354 االولي  رعايه الشباب  اخصايي رياضي 

29 
 نور الهدي جمعة عنتر 

خدمات  

 اجتماعيه 

 01016893938 الثالثه  شئون طلبة 

30 
 إبراهيم فكيه عبد الفتاح 

تمريض وصحه  

 عامه 

 01003608254 الثالثه  معمل الكيمياء الحيوي 

31 
 السيد فرحات عبد السالم 

 01094927627 الثالثه  سكرتاريه العميد  شئون قانونيه 

32 
 االء احمد منصور 

 01281941213 الثالثه  اجازه مرافقه زوج  اخصايي رياضي 

33 
 احمد اسماعيل شريف 

 01009125850 الثالثه  tiمسئول ال   فنون تخصصي 

34 
 كريمة عبد العليم البيلى 

 01010344640 الخامسه  معاون خدمة  خدمات معاونه 

35 
 إبراهيم السيد بدير محمد 

 01002926548 الخامسه  معاون خدمة  خدمات معاونه 

36 
 قطب محمود على حسن 

 01068270287 الخامسه  مسئول البوسته  حرفيه مساعده 

37 
 سمير أنور عطية

 01025122385 الخامسه  معاون خدمة  خدمات معاونه 

 
 


