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 التمريض   بكلية المعاونة   والهيئة التدريس  هيئة بأعضاء بيان

 معيد

  المؤهل  االسم م
 وتاريخه
 والجامعة 

  الوظيفة
  ورقم وتاريخها

 القرار 

 التعيين تاريخ القسم 
 القرار  ورقم

  استالم تاريخ
 العمل 

  استالم تاريخ القومي  الرقم الميالد  تاريخ
 بالكلية  العمل

 والتليفون   العنوان

 ب .ت .ج.  زينب صبحي عوض حبيب 1
كفر الشيخ  
2017 

معيدة  

1/9/2019  

(1772 ) 

صحة المرأة  
 والتوليد 

1/9/2019  

(1772 ) 

مركز بيال كفر   –العالمية  12/9/2019 29311051501386 5/11/1993 12/9/2017

 01001750352الشيخ 

  نب ت. ج. عي  عزة رزق عبدالمنعم سالمة  2

 2010شمس 

معيدة  

17/2/2013  

(84 ) 

الباطني  
 الجراحي 

17/2/2017  

(84 ) 

9/4/2013 2/5/1988 28805021500627 3/4/2016  

/ 5/4(243قرار)
2016 

  -سيدي سالم -العيسوية
كفرالشيخ 

01067601280 

 
3 

سمر سعيد يوسف حسن  
 جعفر 

ب. ت .ج.  

 2011 ةالقاهر 

معيدة  

21/5/2014  

(750)22/5/
2014 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

21/5/2014  

(750)22/5/
2014 

8/6/2014 4/4/1990 29004041500829 9/3/2016  

13/3(177قرار)
/2016 

كفر    –مركز قلين  -بلنكومة

 01090749807الشيخ 

ب .ت .ج.   جهاد محمد عبدالرازق محمد  4

 2011 ةالقاهر 

معيدة  

28/2/2016  

(261 ) 

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

28/6/2016  

(261 ) 

20/3/2016 19/5/1990 29005191500904 7/6/2016  

13/6(496قرار)
/2016 

مركز الرياض   -الرصيف
كفر الشيخ  

01069254901 

 ب. ت. ج.   دينا صالح راشد محمد خليل  5
الشيخ   ركف

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

الباطني  
 الجراحي 

13/7/2019  

(1390 ) 

مركز   -أبو شويتة 3/7/2019 29401051501181 5/1/1994 30/7/2019
كفر الشيخ    -الحامول

01098494828 
 ب .ت .ج.   سحر فوزي عزت أمين  6

الشيخ   ركف

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

تمريض 
 األطفال 

13/7/2019  

(1390 ) 

كفر الشيخ   -أبو تماده 30/7/2019 29501141501648 14/1/1995 30/7/2019

01061476372 

ب .ت .ج.   أحمد محمود بسيوني سمك  7

 2011ةالقاهر 

معيد  

28/2/2016 

(261 ) 

صحة 
 المجتمع

28/2/2016 

(261 ) 

23/3/2016 1/1/1990 29001011609215 1/11/2018 

/ 7(1236قرار)
11/2018 

مركز   -كنيسة  دمشيت
الغربية  -طنطا

01023404497 

شيماء حسن محمد يوسف   8
 البنا

ب .ت. ج.  

  201 ةالقاهر 

1 

معيدة  

28/2/2016 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

28/2/2016 

(261 ) 

3/4/2016 1/12/1990 29012011500886 1/11/2018 

/ 7(1237قرار)
11/2018 

بجوار صيدلية  -سخا
كفر الشيخ    -الشفاء

01093610572 

حمادة عبدالحميد موسي   9
 خضر

ب .ت. ج.  

 2011 ةالقاهر 

معيد  

28/2/2016 

الحاالت  
الحرجة  

28/2/2016 

(261 ) 

31/3/2016 10/8/1989 28908101500851 2/7/2018 

/ 8/7(583قرار)
قلين البلد بجوار مجلس  

كفر الشيخ   -المدينة
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 01152090953 2018 ئ والطوار 

 ب .ت .ج.   مني السيد عبده محمد  10
الشيخ   ركف

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

صحة 
 المجتمع

13/7/2019  

(1390 ) 

مركز سيدي   -الغنامين 30/7/2019 29405281500421 28/5/1994 30/7/2019
كفر الشيخ    -سالم

01278363145 

 ب. ت. ج.   ليلي عادل محمود محمد  11
الشيخ   ركف

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

الباطني  
 الجراحي 

13/7/2019  

(1390 ) 

مركز كفر الشيخ   -اسحاقة 30/7/2019 29402011503667 1/2/1994 30/7/2019

01022724283 

أميرة عبدالمقصود سعد   12
 عبدالرازق 

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف 

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

13/7/2019  

(1390 ) 

مركز كفر   –أبو تماده  30/7/2019 29409291501006 29/9/1994 30/7/2019

 01098140701الشيخ 

 ب .ت .ج.   سهام عطية عبدالحميد عطية  13
الشيخ   ركف

2017 

/13/7معيدة
2019 (1390 ) 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

13/7/2019  

(1390 ) 

مركز   -قرية كوم الدهب 30/7/2019 29403011500648 1/3/1994 30/7/2019
كفر الشيخ   –سيدي سالم  

01013602810 

هبة الدسوقي شندي أبو   14
 العنين

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  

19(410بالقرار)
/4/2020 

صحة 
 المجتمع

19/4/2020 (

410 ) 

مركز   -حازق –أبو مهدي  2/6/2020 29412011501201 1/12/1994 2/6/2020
كفر الشيخ   -بيال

01069140934 

أمل السيد ابراهيم مصطفي   15
 قاقا 

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  

19(410بالقرار)
/4/2020 

تمريض 
 األطفال 

19/4/2020 (

410 ) 

  5شقة  4رقم -ش األوقاف 21/5/2020 29504041500821 4/4/1995 21/5/2020
بجوار مسجد الحسينية  

كفر الشيخ  

01019986944 

لمياء محمود محمود يوسف   16
 صقر

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  
19(410بالقرار)

/4/2020 

صحة المرأة  
 والتوليد 

19/4/2020 (

410 

مركز كفر  -سيدي غازي 21/5/2020 29509011508722 1/9/1995 21/5/2020
كفر الشيخ  -الشيخ 

01068061029 

 ياسمين السيد السيد   17
 اسماعيل أبو 

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  

19(410بالقرار)
/4/2020 

الباطني  
 الجراحي 

19/4/2020 (

410 

  -مركز فوة -قرية قبريط 31/5/2020 29505291500629 29/5/1995 31/5/2020
كفر  

   01060824671الشيخ

ابتسام عادل محمد محمد   18
 يوسف

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  

19(410بالقرار)
/4/2020 

ادارة  
 التمريض

19/4/2020 (

410 

كفر   -دسوق  -حي الشريف 31/5/2020 29410281500247 28/10/1994 31/5/2020

 01011761059الشيخ 

19 

 

 
نادر عبد الحكيم موسي  

 محمود النشار 

 ب .ت .ج.  
الشيخ   ركف

2018 

معيد  

19(410بالقرار)
/4/2020 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

19/4/2020 (

410 

مركز سيدي   -أبو عيسي 21/5/2020 29510011535094 1/10/1995 21/5/2020
كفر الشيخ    -سالم

01023341561 

كريمة عبد الفتاح عبد   20
 الرازق محمد عيسي 

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف

2018 

معيدة  

/ 4(470بالقرار)
6/2020 

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

4/6/2020 (

470 ) 

  -مركز دسوق -أبيوقا 24/6/2020 29507051500063 5/7/1995 24/6/2020
محافظة كفر الشيخ  

01024804532 

  -مركز دسوق -أبيوقا 25/3/2021 29510221501401 22/10/1995 25/3/2021  9/3/2021الحاالت   معيدة  ب .ت .ج. ياسمين محمود السعيد عيد   21
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الشيخ   ركف أبو حميدة

2019 
/ 9(332بالقرار)
3/2021 

الحرجة  
 ئ والطوار 

 محافظة كفر الشيخ  ( 332)

01063285155 

عبير صبحي فوزي محمد   22
 شلبي

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف

2019 

 معيدة 

/ 9(332بالقرار)
3/2021 

تمريض 
 األطفال 

9/3/2021  

(332 ) 

  -البالصي -ابو عيسي 24/3/2021 29606101501005 10/6/1996 24/3/2021
كفر   –مركز سيدي سالم  

 الشيخ

01012660356 

يارا السعيد حامد محمد   23
 الليثي

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف

2019 

 معيدة 

/ 9(332بالقرار)
3/2021 

صحة 
 المجتمع

9/3/2021  

(332 ) 

مركز   -البلد الصيفر 25/3/2021 29601081501648 8/1/1996 25/3/2021
 كفر الشيخ -دسوق

01024256248 

هالة أحمد أحمد ابراهيم   24
 الزيات 

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف

2019 

 معيدة 

/ 9(332بالقرار)
3/2021 

صحة المرأة  
 والتوليد 

9/3/2021  

(332 ) 

  -مركز مطوبس–ابيانة  28/3/2021 29708241501045 24/8/1997 28/3/2021
 كفر الشيخ

01026073878 

 ب .ت .ج.  فاطمة هالل علي ابراهيم  25
الشيخ   ركف

2019 

 معيدة 

/ 9(332بالقرار)
3/2021 

ادارة  
 التمريض

9/3/2021  

(332 ) 

مركز كفر   -محلة موسي 28/3/2021 29703251500461 25/3/1997 28/3/2021
 الشيخ

01028705196 

نيرة محمد شوقي ابراهيم   26
 عبد الرحمن 

 ب .ت .ج. 
الشيخ   ركف

2019 

 معيدة 

/ 9(332بالقرار)
3/2021 

الباطني  
 الجراحي 

9/3/2021  

(332 ) 

-الكوم الطويل -الوقف 25/3/2021 29703061501002 6/3/1997 25/3/2021
 كفر الشيخ  -مركز بيال

01010782314 

 ب .ت .ج.  إيمان سليمان موسي سليمان  27
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

22/2/2022  

(253 ) 

  -ش الحجاز مركز بيال 15/3/2022 29704011510767 1/4/1997 15/3/2022
 محافظة كفر الشيخ 

01098155693 

سماح رزق حسن محمد   28
 حسن

 ب .ت .ج. 
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

صحة المرأة  
 والتوليد 

22/2/2022  

(253 ) 

  -مركز سيدي سالم -تيدة 15/3/2022 29610151501526 15/10/1996 15/3/2022
 محافظة كفر الشيخ 

01097596756 

 ب .ت .ج.  ريهام رفعت رجب علي  29
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

الباطني  
 الجراحي 

22/2/2022  

(253 ) 

مركز   -قرية كفر المنشي 15/3/2022 29705021500081 2/5/1997 15/3/2022
محافظة كفر   -كفر الشيخ

 الشيخ

01012818809 

 
 

 ب .ت .ج.  إسراء طه فؤاد الفرماوي  30
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

ادارة  
 التمريض

22/2/2022  

(253 ) 

مركز كفر   -الحمراويقرية  15/3/2022 29610291500368 29/10/1996 15/3/2022
محافظة كفر   -الشيخ 

 الشيخ

01095821060 
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الشيماء حمدي محمود   31
 حمص

 ب .ت .ج. 
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

صحة 
 المجتمع

22/2/2022  

(253 ) 

مركز   -ش عبية أرض نافع 15/3/2022 29805291500088 29/5/1998 15/3/2022
محافظة كفر   -مطوبس

 الشيخ

01066808420 

شيماء محمود عبد العزيز   32
 احمد

 ب .ت .ج. 
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

تمريض 
 األطفال 

22/2/2022  

(253 ) 

  -مركز كفر الشيخ -شنو 15/3/2022 29709221500341 22/9/1997 15/3/2022
 محافظة كفر الشيخ 

01033195742 

علوان أبو  هند عبد الباسط  33
 الخير

 ب .ت .ج. 
 الشيخ ركف

2020 

معيدة  

( 253بالقرار)

22/2/2022 

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

22/2/2022  

(253 ) 

–بني بكار مركز مطوبس  15/3/2022 29801091500223 9/1/1998 15/3/2022
 محافظة كفر الشيخ 

01098293175 

 

 

 

 


