
 المكلفین
) وظیفة / فنى معمل رابع بالدرجة الرابعة الفنیة بالمجموعة النوعیة لوظائف فنى معمل 5تمویل عدد ( -أوًال : 

 -وذلك لكال من : 2/4/2018في  979، ( 5/11/2017) في 3147بكتب الجامعة رقم (
 الوظیفة اإلسم م

 فنى معمل رابع دعاء یاسر عبد اللطیف محمد 1

 فنى معمل رابع محمد خلیفة السیدالشیماء  2

 فنى معمل رابع أالء محمد إبراهیم محمد 3

 فنى معمل رابع محمد عادل عبد الفتاح أحمد 4

 فنى معمل رابع عمر مصطفي أحمد عبد العاطى 5

التمریض والصحة ) وظیفة فنى تمریض رابع بالدرجة الرابعة الفنیة بالمجموعة النوعیة لوظائف 14تمویل عدد ( -ثانیًا :
 -وذلك لكال من :  19/9/2018) في 979، ( 2/11/2017) في 3131العامة بكتب الجامعة رقم (

 الوظیفة اإلسم م

 فنى تمریض وصحة عامة رابع أیه علي فتحى الدسوقي 1

 فنى تمریض وصحة عامة رابع إیمان محمد أحمد حامد 2

 فنى تمریض وصحةعامة رابع أحمد محمد علي علي 3

 فنى تمریض وصحة عامة رابع أیه یاسر محمد شوقي 4

 فنى تمریض وصحة عامة رابع ناریمان محمود حسن محمد 5

 فنى تمریض وصحة عامة رابع رضا جمعه مغازى جمعه 6

 فنى تمریض وصحة عامةرابع رانیا رضا محمود الفرماوى 7

 فنى تمریض وصحة عامةرابع إیمان علي محمد الطحان 8

 فنى تمریض وصحة عامة رابع أالء إبراهیم نبیه الشحات  9

 فنى تمریض وصحة عامة رابع محمد علي علي حسنین 10

 فنى تمریض وصحة عامةرابع أمیرة محمد محمد عبد الرازق 11

 فنى تمریض وصحة عامة رابع ندى علي عبد النبي مصطفي 12

 رابعفنى تمریض وصحة عامة  ساره عبد الحمید البادى 13

 فنى تمریض وصحة عامة رابع صابرین حمدى السید أحمد 14

) وظیفة فنى أشعة رابع بالدرجة الرابعة الفنیة بالمجموعة النوعیة لوظائف التمریض 3تمویل عدد (
) في 907، ( 10/1/2017) في 116والصحة والصحة العامة ، وذلك بكتب الجامعة رقم (

 -وذلك لكال من :  2/11/2017) بتاریخ 3131، ( 20/3/2018
 الوظیفة اإلسم م

 فنى تمریض وصحة عامة رابع مى عبده عطاهللا 1

 فنى تمریض وصحة عامة رابع إسراء أحمد عطیه محمد 2

 فنى تمریض وصحة عامة رابع دینا فتحى عبد الغفار 3

 



 الصیدلة  بالمجموعة النوعیة لوظائف الثالة التخصصیةبالدرجة  صیدلى ثالث) وظیفة / 1تمویل عدد ( -أوًال :
  16/7/2018) في 1858ب الجامعة رقم (ابكت
 الوظیفة اإلسم م

 صیدلى ثالث دینا علي عبد الهادى 1

بالمجموعة النوعیة لوظائف  التخصصیة الثالثةبالدرجة  أخصائي تمریض ثالث) وظیفة 13تمویل عدد ( -ثانیًا :
 -وذلك لكال من :  16/7/2018) في 1857، ( 19/11/2017) في 3219بكتب الجامعة رقم ( التمریض العالي 

 الوظیفة اإلسم م

 أخصائي تمریض ثالث زینب عبداهللا السید إبراهیم 1

 أخصائي تمریض ثالث حنان فرحات إبراهیم السید 2

 أخصائي تمریض ثالث أمانى سمیر عبداهللا علي 3

 أخصائي تمریض ثالث إبراهیممروه محمد السعید  4

 أخصائي تمریض ثالث هویدا عبداهللا المتولى أحمد 5

 أخصائي تمریض ثالث نورهان مجدى منصورى حجازى 6

 أخصائي تمریض ثالث إسراء علي عبداهللا محمد 7

 أخصائي تمریض ثالث إیمان یحیي منصور حجازى 8

 أخصائي تمریض ثالث أنغام السید السید سلیمان 9

 أخصائي تمریض ثالث إیمان مجدى أحمد أحمد 10

 أخصائي تمریض ثالث محمد جمال محمد البهنساوى 11

 أخصائي تمریض ثالث فتحیة عبد النبي السید عباس 12

 أخصائي تمریض ثالث رشا سعد فهیم عبد الرحمن 13

النوعیة لوظائف التمریض والصحة ) وظیفة فنى أسنان رابع بالدرجة الرابعة الفنیة بالمجموعة 5تمویل عدد (
وذلك لكال  12/4/2018) في 1093، ( 19/11/2017) في 3289والصحة العامة ، وذلك بكتب الجامعة رقم (

 -من :
 الوظیفة اإلسم م

 فنى أسنان رابع دینا معوض أحمد خطاب 1

 فنى أسنان رابع شروق محمد عبد الغنى الغمراوى 2

 فنى أسنان رابع حمصهاله محمود إبراهیم محمد  3

 فنى أسنان رابع هاله سعد زین الدین السعید 4

 فنى أسنان رابع عبد الفتاح مجدى عبد الفتاح 5

 
 
 
 
 



 
بالمجموعة النوعیة لوظائف  الفنیة الرابعةبالدرجة  فنى صیانة أجهزة طبیة رابع) وظیفة 12تمویل عدد ( -ثانیًا :

 -وذلك لكال من :  28/1/2018) في 313، ( 10/1/2017) في 116بكتب الجامعة رقم ( الهندسة المساعدة 

 الوظیفة اإلسم م

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع محمد أحمد محمد محمد 1

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع أحمد عبد المعبود عبد الفتاح 2

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع أحمد محمود محمد خضر 3

 صیانة أجهزة طبیة رابعفنى  الطاهرة صالح محمود 4

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع أیه عبد المنعم العشماوى 5

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع محمد الشحات محمدعبد العزیز 6

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع مصطفي محمود مصطفي الجناینى 7

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع منه الغالى إبراهیم 8

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع نسمه رضا أحمد محمد 9

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع نسمه عبد العاطى علي أبو الفتوح 10

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع محمد رضا جمعه منصور 11

 فنى صیانة أجهزة طبیة رابع عبد الجواد إبراهیم فاروق 12

 
 
 


