
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العال عبد امساعيل صالح صفاء / أستاذ دكتور
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الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ن عىل محمد سعد رئيس قسم٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذزينب حسي 

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدتغريد طلعت محمد شقوير

ن محمود عيد ٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدفرات حسي 

ن محمود عيد ٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدبغداد حسي 

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدبدريه عبد الشهيد احمد السيد

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدمنار فتىح عبد المطلب عىلي حمزة

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسمروة عبد العزيز عبد الجبار خليل

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسصباح احمد عمار محمد
٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسصباح نزيه محمد الدرينن

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسرشا عوض عبد المجيد سالم

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسايناس ابراهيم السيد ابو الفتوح

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسنورا صالح الدين سعد التابىع

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسعال عبد الوهاب عبد هللا رسور

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسصباح نجاح حسن محمد

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسصديقة صادق رمضان فياض

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسشيماء عطيه عىل محمد

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسرشا السيد احمد سعيد

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسرشا محمد السيد عىل العيوىط
٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسمحمد عبد الرحمن السعيد الحوتى

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعداكرام محمد جمعه جنيدى

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعداحمد خلف مقداد عبد اللطيف

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعداحمد عىل حافظ محمد

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعداحمد شعبان عطيه موىس

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدنوره قرتن محمد محمد

ف جودة ابراهيم ٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدعبي  ارسر

٢٠١٨/٠٧/١٩معيدوليد سيد محمد هريدي

٢٠١٨/٠٧/٣٠معيدفاطمة عبد العاىط عبد الصمد سليمان

عميد الكلية٢٠١٧/١١/٢٨استاذصفاء صالح اسماعيل عبد العال

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدعزة عبد السميع محمد عليوه

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدايمان حسن محمود حسن

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرساسماء عواد محمد حلىم احمد

 محمود محمد
ى
٢٠١٧/٠٢/٢٦مدرسهدى شوق

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسصفاء رمضان غريب حسن

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدساره جالل محمد محمد

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدمنار فتىح حسن محمد عطيه

ن تمريض صحة البالغي 

تمريض صحة الطفل



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدنعيمه عيد عبد اللطيف عبد المجيد

س ٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدصالح الدين احمد سمي  عبد الظاهر بيير

٢٠١٨/٠٧/١٩معيدجمال احمد محمد رضوان حمادة
ي ٢٠١٨/٠٧/١٩معيدارساء احمد محمد العزب العبي 

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذنعمة عبد الفتاح عبد الجواد محمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذانتصار فتوح عبد المنعم محمد

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدشيماء حسن محمدى ايوب

قائم بعمل مدير المعهد الفنن 

للتمريض

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدحنان فوزى السيد عىل

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسنادية عبد الحميد محمد التهاىم

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسفاطمة منصور عبد العظيم بركات

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسدعاء شحته سعيد فرج

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسشيماء هاشم محمد السالوس

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدايمان عاطف محمد عىل السكرى

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدايناس ابراهيم عباس بدر

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدهاله محمود مجاهد دراز

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدعبي  مصطفن بركات محمد فواله
٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدسحر عىل عثمان بكر

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدمنال صالح عبد الحليم رمضان

ن وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٦/٠٣/٣١استاذعفاف صالح عبد المحسن حسني 

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدمنن محمد عبد المقصود احمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعداماتن محمد سعد عيىس

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدعلياء محمد عثمان األفندى
٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدسحر محمود سيد احمد العوضن

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسمياده طه محمود سبع

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسانس سعيد محمد الزيات

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسدنيا عاطف ابراهيم محمد

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدمريم محمد احمد محمد فوده

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدفوقية خالد محمد عيسوى حامد

٢٠٢٠/٠٥/١٣مدرس مساعدارساء عبد الرحمن عبد الننر عىل

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدالفت ماهر توفيق الزهرى
٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدنعيمة محمد العيسوى عبد هللا

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدوفاء عثمان عبد الفتاح عبد الهادى

ن ٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسنهله عبد هللا عبد التواب حسي 

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدمها عرفات محمود ابراهيم متوىل

تمريض صحة األم وحديثى الوالدة

تمريض صحة المجتمع

تمريض الصحة النفسية
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٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدفوزية طلعت عبد الموىل الحواط

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدغادة محمد احمد غالب

٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعدعالء الدين مصطفن حامد عبد العليم

 عبد الفتاح السيد بعلشها
ى
٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدبسمة شوق

ي
٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدمحمود جمعة محمد جمعة الففى

٢٠١٨/٠٧/١٩معيدامل عبد الرحمن محمد أحمد هجرس

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذجيهان محمد احمد مصطفن

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذايمان سالمان محمد سالمان

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذلمياء اسماعيل زىك كشك

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدوفاء السيد حسن هالل
ن ن حسي  ن يسي  ٢٠١٦/١١/٢٩مدرسنها حسي 

٢٠١٥/٠٢/٠٥مدرس مساعدسامية جمال محمد الصغي 

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدمحمد هاشم قطب مرىس خلف هللا

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدحسام عىل اسماعيل الصياد

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدمحمد احمد عىل محمد
٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدحسن احمد عوض بسيوتن

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدعلياء عز الدين عبد المعىط عنيى

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدسمر سعيد احمد محمد
٢٠١٤/٠٣/٢٧معيدهويدا عبد الغنن محمد عبد الغنن

٢٠١٨/٠٧/١٩معيدشيماء صالح أبو شامة عثمان

إدارة التمريض



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعائشة عوض السيد محمد

إدارة التمريض


