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 التمريض   بكلية المعاونة   والهيئة التدريس  هيئة بأعضاء بيان

 مساعد   مدرس

 االسم م

 
  المؤهل 

 وتاريخه
 والجامعة 

  وتاريخها الوظيفة
 القرار  ورقم

 التعيين تاريخ القسم 
 القرار  ورقم

  استالم تاريخ
 العمل 

 والتليفون   العنوان بالكلية  العمل استالم تاريخ القومي  الرقم الميالد  تاريخ

مها محمد الشربيني  1
 السيد
 

ب. المعهد  
العالي  

للتمريض ج  

 1996الزقازيق

مدرس مساعد  

28/2/2013 

(473 ) 

الباطني  
 الجراحي 

9/8/2012  

 ( 896قرار)
 

15/10/2000 

 

24/1/1973 27301241200649 1/1/2014 

 4/1/2014(5940قرار )

  -القماش سالمون
  -مركز المنصورة

 الدقهلية 

01287745413 

مني جابر منصور   2
 محمد

ب. ت .ج.  

 2004 ةالقاهر 

مدرس مساعد  

21/1/2014 

الباطني  
 الجراحي 

19/11/2006 

(2320 ) 

15/1/2007 11/9/1983 28309111803109 1/8 /2019 

 25/8/2019(1729قرار)

مركز   –أبو تماده 
كفر الشيخ  

01012103705 

 
شيماء ابراهيم   3

 عبدالجواد أبو زهرة 
ب. ت .ج.  

 2005 ةالقاهر 

 مدرس مساعد 

10/9/2015 (7854 ) 

الباطني  
 الجراحي 

2/7/2008 

(1384 ) 

3/8/2008 30/5/1983 28305301500743 12/6/2014 

 17/6/2014(6397قرار)

 -قرية شباس عمير
كفر    –مركز قلين  

الشيخ  

01002651916 
رشا علي عبدالرحمن   4

 النيل
 

ب .ت. ج.  

 2006 ةالقاهر 

مدرس 

 20/9/2015مساعد

صحة 
 المجتمع

9/6/2009  

(1348 ) 

8/7/2009 22/10/

1984 

28410221500686 11/1/2016 

 14/1/2016(52قرار)

  -برج البرلس
  خ كفر الشي  -بلطيم

01277906516 
شيماء عبدهللا محمود   5

 سالم 
ب. ت. ج.  

 2005 ةالقاهر 

مدرس مساعد  

4/11/2015 

(8053 ) 

الباطني  
 الجراحي 

2/7/2008 

(1384 ) 

3/8/2008 11/3/1985 28503111501383 1/10/2013 

 7/10/2013(5581قرار)

 -بيال -الشرقاوية
كفر الشيخ  

01069010762 
محمد محسن محمد   6

 الجديلي 
ب .ت .ج.  

 2007 ةالقاهر 
/     13/6مدرس مساعد 

2016 (499 ) 

الباطني  
 الجراحي 

6/4/2010 

(615 ) 

15/4/2010 7/3/1985 28503071500672 3/9/2013 

 9/9/2013(5464قرار)

طريق سخا  
سخا كفر   -الرئيسي

الشيخ  

01062188787 
شيماء صقر علي   7

 عبدالهادي 
ب. ت. ج.  

 2006 ةالقاهر 

 مدرس مساعد 

13/6/2016 

(500 ) 

الباطني  
 الجراحي 

6/4/2010  

(615 ) 

5/5/2010 25/11/

1984 

28411251502281 3/9/2013 

 9/9/2013(5461قرار)

القنطرة الشارع  
كفر الشيخ   -األول 

01141410525 
انجي فهمي حامد   8

 علي مشعل 
ب .ت .ج.  

 2006 ةالقاهر 

مدرس مساعد  

11/8/2016 

(168 ) 

ادارة  
 التمريض

9/6/2009 

(148 ) 

12/7/2009 16/1/1985 28501161501187 10/9/2013  

 11/9/2013(5478قرار)

   -سيدي سالم -شالما
كفر الشيخ  

01007868503 
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نهلة محمد محمود   9
 محمد عفيفي 

ب .ت .ج.  

 2009 ةالقاهر 

مدرس مساعد  

31/12/2017  

(1432 ) 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

28/5/ 

2012(605 ) 

1/7/2012 13/7/1988 28807131501184 27/7/2016 

 31/7/2016(754قرار)

ش سيد جمال ميت  
علوان كفر الشيخ  

01094644601 
فرحة علي الرفاعي   10

 عبدالحميد
ب .ت. ج.  

 2009 ةالقاهر 

مدرس مساعد  

28/4/2018 

(371 ) 

صحة المرأة  
 والتوليد 

28/5/2012 

(605 ) 

1/7/2012 15/2/1988 2880251501065 1/10/2013 

 7/10/2013(5583قرار)

مركز كفر   -متبول
  خالشي 

01009528481 
غادة محمد بسيوني   11

 خلف 
 ب. ت. ج. 
األسكندرية

2012 

 /1/12مدرس مساعد 

2018(1295 ) 

تمريض 
 األطفال 

22/5/2014 

(896 ) 

1/7/2014 1/7/1990 29007011502621 4/7/2016 

 15/7/2016( 617قرار)

مركز سيدي   -القن
الشيخ  كفر   -سالم

01095664831 
هبة جمال محمد   12

 الصاوي الجمل 
ب.ت.ج.دمنهو 

 2011ر

مدرس مساعد  

13/12/2018 

(1344 ) 

ادارة  
 التمريض

30/7/2013 

(123 ) 

1/8/2013 9/5/1987 28705091500743 1/6/2016  

 6/6/2016(467قرار)

مركز   -ش الحدية
كفر   –سيدي سالم  
الشيخ  

01113545713 
هاجر فتحي شفيق   13

 محمد الجزار 
ب .ت. ج.  

 2010 ةالقاهر 
 مدرس مساعد 

19/3/2019 
الباطني  
 الجراحي 

27/12/2012
(1265 ) 

27/1/2013 27/9/1989 28909271601801 1/9/2020 

 1/9/2020(1085قرار)
مركز   -كفر الحمام

 الغربية -بسيون

01095702224 

أميمة عبد الشافي   14
 ي الشر نوب 

 محمد حالوة 
 

 ب .ت. ج. 
األسكندرية

2011 

مدرس 

)28/7/2019مساعد

1538 ) 

الباطني  
 الجراحي 

16/7/2013 

(1099 ) 

5/9/2013 6/9/1990 29009068800745 18/10/2016 

 24/10/2016(1143قرار)

  -الموقف الشرقي
بلطيم كفر الشيخ  

01009420628 

نادية محمد مسعد   15
 محمد الفار 

 ب. ت .ج. 
األسكندرية

2011 

 مدرس مساعد 

/ 13/5(448قرار)
2020 

تمريض 
 األطفال 

16/7/2013  

(1098 ) 
15/9/2013 1/10/1990 29010011528401 9/3/2016  

 13/3/2016(167قرار)
مركز   –بلطيم 
كفر الشيخ    –البرلس 

01007140879 

والء علي موسي   16
 أحمد
 

ب .ت. ج.  

 2009 ةالقاهر 

 مدرس مساعد 

 5/1/2021(44قرار)

ادارة  
 التمريض

28/5/2012 25/6/2012 13/1/1987 28701131502102 6/6/2016  

 13/6/2016(495قرار)

  -كوبري عثمان
مركز كفر   –دفريه 

الشيخ  

010172111286 

محمد نبيه سالم   17
 عبدالرحمن 

ب .ت. ج.  

 2011القاهرة 
 مدرس مساعد 

 ( 352)قرار

16/3/2021 

الصحة 
النفسية 
 والعقلية

22/5/2014 

(750 ) 
7/9/2014 26/8/1990 29008261602032 1/11/2018 

/19/11(1268قرار)

2018 

  -محلة أبو علي
  -المحلة الكبرى

الغربية 

01157883665 
شيماء السعودي   18

 ابراهيم الرفاعي 
ب .ت. ج.  

 2011 ةالقاهر 

 مدرس مساعد 
قرار  

(390)22/3/2022 

الحاالت  
الحرجة  
 ئ والطوار 

22/5/2014 8/6/2014 17/11/

1988 

28811171601065 1/11/2018 

 7/11/2018(1235قرار)

  -مركز قطور -نشيل
غربية 

01017204790 
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