الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

جامعة بنها
كلية الطب البشرى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

1

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

الهيكل اإلدارى للكلية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

2

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

أمين الكلية

االسم

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

ايمان عبد العليم السيد نعمان

كبير اخصائيين رعاية

أمين الكلية

4591/7/22

الدورات
رعاية الطالب + 4595رعاية الطالب+ 4552تنمية مهارات رؤساء اقسام
 +4559مقدمة الحاسبات الشخصية +ويندوز +وورد 2002فى + 2002

الشباب

جوانب قانونية 2002

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

3

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

روساء األقسام اإلدارية

الدرجة

م

االسم

1

نجاح عبد الدايم عامر

2

رئيفة النبوى عبد الرحيم سليم

3

صالح عبد العزيز الشرقاوى

كبير اخصائيين

4

سهير عبد الباقى محمد

كبير اخصائيين

5

سحر عبدا لعزيز محمد سالم

اخصائى شئون
تعليم
كبير اخصائيين

كبير اخصائيين
عالقات عامة

المؤهل

الوظيفة

ب -تجارة

رئيس قسم

4891

العالقات الثقافية

ب – اعالم

مدير عام

4891

العالقات العامة

ب .تجارة

مدير ادارة

4899

بالحسابات

ب -تجارة

تاريخ الميالد

24/40/2

دراسات عليا +2007شئون تعليم  +52انجليزى + 59+57تنمية مهارات اإلدارة
اإلشرافية +2009كمبيوتر
(  ) 405+409+407+402+409+401+402فى  + 2007ندوة مسئولى تنمية
الموارد البشرية2040

99/2/2

لغه انجليزيه  + 4599عالقات عامه  + 4592جوانب ماليه 2007

99/2/29

مدير عام قسم

40 / 22

الحسابات

97/

ل 98-دبلومة

رئيس قسم

عامة+89دبلو

شئون الدراسات

مة خاصة 88

العليا

6

محمود عبد هللا حسن عياد

الثالثة التخصصية
محام ممتاز

ل حقوق 69

محام ممتاز

72/40/2

7

ننيس منير محمود عبد البارى

كبير أخصائى
مكتبات

ليسانس اداب
وتربية 4594

أخصائى مكتبات

99/5/40

ك.اخصائيين
شئون ادارية

الدورات

24/5/25

االتصال الفعال  + 2007دورات كمبيوتر ( + 2007 )401+402+402+404ندوه
اداره الوقت وضغوط العمل 2040
ويندوز+وورد  +ندوة إدارة األزمات والكوارث

المعينين الجدد+99لغة انجليزية+59الشئون اإلدارية +2002دورات كمبيوتر
( + 2002 )401+402ندوة التفكير االبتكارى وافاق التطوير 2040
شئون قانونيه 2005 – 2009
العاملين بالمكتبات  +54نظم تشغيل +54قواعد بيانات +52جوانب قانونية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

+2002اتصال فعال +2002جوانب مالية  + 2002ندوة ادارة الوقت وضغوط العمل
2040

مركز الحاسب األلى

4

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

تابع روساء األقسام اإلدارية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

9

ايمن عيد ابراهيم السحيمى

أ .شئون مالية اول

ب – تجارة 4891

5

على إبراهيم على صالح

أخصائى

بكالوريوس المعهد
العالى للكفاية
االنتاجية4559

40

نجوى شكري السيد البنا

41

21

42

ممدوح محمد الهادى عبد
الفتاح

حنان عزيز حنا ميخائيل

حاسب الى أول

أولى تخصصية
أخصائى إحصاء

ب – تجارة 4898

الوظيفة
أخصائى شئون
مالية
مدير مركز
الحاسب االلى
ومشروعات
تكنولوجيا
المعلومات
رئيس قسم
االحصاء

تاريخ الميالد

الدورات

22/2/5

ندوة ادارة الوقت وضغوط العمل فى 2040
 +العاملين بالشئون المالية 2044

فني صيانة  -59نوافذ  -57نظم معلومات -4559

99/2/49

كمبيوتر معلم كتابة -2002انترنت  -2002كمبيوتر

22/5/45

معينين جدد +99العاملين بالمكتبات  +54احصاء طبية
+2005مسئولى تنمية الموارد البشرية +2040كمبيوتر فى الهارد
وير والسوفت وير 2040

رئيس قسم
أ .شئون مالية اول

ب – تجارة 4891

المشتريات

20/2/29

والمخازن
اخصائى شئون
تعليم اول

ب تعاون 4595

عبد القادر السيد عبد القادر

أ.شئون عاملين

ب .كفاية انتاجية

ريان

اول

89

مدير ادارى مركز
التعليم الطبى
المستمر
رئيس قسم
شئون هيئة

24/4/47

 401-402-402-404في  2002إدارة األزمات والكوارث
2040

معينون جدد +99حاسبات حكومية+شراء وبيع حكومى +54ندوة
تأهيل مسئولى الموارد البشرية2040
لغه انجليزيه  + 4555العاملين بمجال شئون التعليم  + 2007ندوه
مسؤلى تنميه الموارد البشريه 2040
معالجه كلمات  + 4559شئون هيئه تدريس + 2009+2004

22/42/42

التدريس

دورات كمبيوتر ( +2002 )401+402+402+404تأهيل مسئولى
الموارد البشريه 2005

تابع روساء األقسام اإلدارية
إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

5

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

م

االسم

41

سلوى أمين السيد حسن

49

محمد حسانين محمد
العدوى

الدرجة

اخصائى شئون
تعليم اول
ا .شئون مالية ثانى

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

ليسانس اداب 4899

أ.شئون تعليم

22/44/45

ندوة مسئولى تنمية الموارد البشرية2040

22/1/5

المعينين الجدد  + 4599ندوه اداره الوقت وضغوط العمل +2040/1/22
اكسيل  +وورد  +ويندوز اكس بى فى 2007

بكالوريوس تعاون88

دعاء عبد المنعم محمد

أخصائى شئون

مرسى

تعليم ثالث

47

رابعه فرج إسماعيل عالم

أ.شئون ماليه

بكالوريوس تجارة
4591

49

محموووووود احمووووود ال ووووويد

أخصائى شئون
مالية اول

ب تجارة 92

45

يحيى عبد المجيد قمر

كاتب مالى
وإدارى أول

دبلوم تجارة 4571

20

فايزه محمود محمد خليل

أولى مكتبية

دبلوم تجارة 4899

42

عبد الشافي

رئيس خزينة
الكلية

نوافذ وورد  +4555دورات كمبيوتر

بكالوريوس تربية
2002

مدير ادارة رعاية
الوافدين

79/1/2

مديرة الميزانية

22/1/49

أخصائى شئون
مالية اول

95/2/9

شئون ماليه  + 99كمبيوتر ( ) 401+402+402+404فى + 2007معينون
جدد  + 99ندوه اداره الوقت وضغوط العمل 2040/1/22

92/1/7

ش مالية +92مخزون  + 97تنظيم مخازن + 52شراء وبيع حكومى
 – 75العاملين بشئون المالية 2044

99/2/40

---

رئيس قسم
المخزون
السلعى
رئيس قسم
شئون العاملين

إعداد وتصميم على ابراهيم على

()409+407+402+409+401+402+402+404
ندوة إداره الوقت وضغوط العمل  +دورات كمبيوتر
(2007 )401+402+402+404

مركز الحاسب األلى

9

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

روساء األقسام اإلدارية
م

االسم

24

سحرأحمد شاهين

22

شوقى على حبشى

22

محمد عطية رمضان العقاد

21

طارق على عبد الرحمن

29

خالد كامل ابراهيم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

ثانية مكتبية

معهد فنى

مدير ادارى ادارة

ك.ش.ماليه واداريه

تجارى 4891

الجودة

تانية فنية

دبلوم صناعة
4894

الثانية المكتبية

دبلوم تجارة

كاتب مالى وادارى

98

فنى صيانة ثان

دبلوم صناعة

كاتب شئون مالية
وإدارية خامس

تاريخ الميالد

الدورات

29/1/49

المعينين الجدد  +سكرتاريه المجالس  + 4592ويندوز
 +وورد  +اكسيل 2007

رئيس الصيانة

22/4/29

المعينين الجدد +العاملين بفنى الصيانة
+دورات كمبيوتر () 401 +402+402+404

رئيس المخازن

20/4/2

رئيس قسم الشئون
العامة

إعدادية عامة حجرة حفظ الملفات
1111

الحسابية

العاملين بالشئون الماليه  + 2044سكرتاريه + 4599
شئون اداريه + 4592شئون ماليه 4595

11/9/19

العاملين بفنى الصيانه 4889

91/3/41

الخدمات المعاونه 1111

سكرتارية أ.د /عميد الكلية والسادة الوكالء والسيد /مدير الكلية والشئون القانونية
إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

7

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

والء مصطفى مسعود

كاتب مالى وادارى ثانى

دبلوم تجارة 75

سكرتارية

24/9/7

--

2

حاتم محمد ماهر ابراهيم راغب

سكرتارية ك .مالى
وادارى ثالث

ثانوية عامة

كاتب مالى وادارى

29/40/9

-

2

مصطفي ابراهيم حسن عبد الحاكم

فنى تغذية ثالث

دبلوم زراعة 2000

كاتب مالى وادارى

29/1/40

1

حنان عبد الرحمن ابراهيم على

اخصائى تخطيط
ومتابعة

ب .تجارة  2044شعبة
مهارات التسويق والبيع

9

رانيا أسامة احمد يونس

الثالثة المكتبية

دبلوم فنى  -كمبيوتر

كاتب مالى وادارى
ثالث
كاتب مالى وادارى
ثالث

دوس+ويندوز+وورد+اكسيل+
اكسس2007+

29/44/42

-

50/9/4

-

مركز الحاسب االلى ومعامل الكمبيوتر

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

8

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

أحمد عبد العال يونس

فنى معمل ثالث

دبلوم صناعة 97

أمين معمل

25/4/27

العاملين بمجال المعامل  +2002دورات كمبيوتر
( + 401+402+402+404وينوز  +وورد2002

2

مني نزيه شمس الدين
عبد اللطيف

كاتب شئون مالية
وادارية

معهد فنى تجارى
4592

كاتب شئون مالية
وادارية

22/4/47

معينون جدد  +2000شئون هيئة التدريس+2004
ويندوز +وورد 2007

2

مها سعد الدين حشيش

كبير اخصائيين فنون
جميلة

ب – فنون جميلة
4579

معمل الكمبيوتر

99/5/49

رعاية طالب +92جوانب قانونية+اتصال فعال  +ندوة ادارة الوقت
وضغوط العمل 2040

مدير وحدة (  ( I.Tو تكنولوجيا المعلومات و البوابة االكترونية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

6

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
م

االسم

الدرجة

الوظيفة بالكلية

1

أ.د/عوض محمد العبد

أ.د /استاذ الكيمياء الحيوية

مدير وحدة (  ( I.Tو تكنولوجيا المعلومات والبوابة االكترونية
و استاذ الكيمياء الحيوية

وحدة (  ( I.Tو تكنولوجيا المعلومات و البوابة االكترونية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

استالم العمل

4

هانى عواد عبد الرحمن

اخصائى حاسب الى
ثالثة

ب/نظم ومعلومات

مهندس شبكات

92/2/45

2044/7/49

2

احمد كمال طنطاوى عيد

اخصائى حاسب الى
ثالثة

ثانوية ازهرية2001

فنى شبكات

599/9/20

2044/7/45

2

اية مصطفى احمد ابو طالب

اخصائى حاسب الى
ثالثة

ليسانس اداب

95/1/42

2044/7/42

مسئول المكتبة
الرقمية

مشروع  MISوالذين تم توزيعهم على الدراسات العليا وشئون الطلبة وشئون هيئة التدريس

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

11

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

تاريخ استالم العمل

4

دعاء توفيق السيد

2

سمر محمد سليمان نور الدين

اخصائى حاسب الى
ثالثة
اخصائى حاسب الى
ثالثة

ب تجارة 2009

ادخال بيانات

91/1/1

2044/7/41

ليسانس اداب 2005

ادخال بيانات

99/9/4

2044/7/41

2

على محمد على حسن

اخصائى حاسب الى
ثالثة

1

هبة محمد على عبد العظيم

اخصائى حاسب الى
ثالثة

يكالوريوس خدمة
اجتماعية2009
يكالوريوس خدمة
اجتماعية2007

ادخال بيانات

94/7/40

2044/7/49

ادخال بيانات

91/4/2

2044/7/41

9

ياسمين سعد عباس عبد
المنعم
احمد عادل محمد موسى
الغنيمى

اخصائى حاسب الى
ثالثة

ليسانس اداب 2040

ادخال بيانات

95/2/9

2044/7/41

اخصائى حاسب الى
ثالثة

ب تجارة 2005

ادخال بيانات

99/9/21

2044/7/41

7

سها حمدى محمد سليمان

مكافأة شاملة

ليسانس اداب 2009

ادخال بيانات

91/2/4

2044/7/42

2

9

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

11

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

مركز التعليم الطبى المستمر
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

هويدا سليمان شندى سليمان

أ.شئون تعليم اول

ليسانس اداب وتربية
4595

أ.شئون تعليم اول

27/2/9

ندوة تنمية م ئولي الموارد البشرية
2040

2

نهى عبد الفتاح حسن يوسف

أ .شئون مالية ثانى

ب /تجارة 88

أ .شئون مالية ثانى

75/2/42

-----

2

نرمين على عبد الحليم هاشم

كاتب مالى وادارى
ثانى

ثانوية عامة 4591

كاتب شئون مالية
وادارية

29/2/29

1

إبراهيم عزيز الدين ابراهيم

أمين معمل ثالث

دبلوم صناعة 4881

أمين معمل

72/1/47

تنظيم وإدارة المكتبات +97معينين
جدد+99الدراسات العليا+ويندوز +
وورد2007
برنامج العاملين بمجال المعامل2002
+اكسيل2009

المكتبة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد

مركز الحاسب األلى

الدورات

12

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

4
ليسانس اداب

أ.مكتبات

4552

ووثائق
أ.حاسب الى

2

سعيد عبد الفضيل محمد

أ.مكتبات
ووثائق أول

2

سمير عبد المعطى ابراهيم

أ.حاسب آلى
اول

ب -تعاون 4881

1

سحر محمد صالح الدين على
رجب

أ.شئون مالية
ثانى

ب -تجارة 98

9

فاطمة عبد الغفار عبد
اللطيف

70/7/20
21/4/29

أ.شئون مالية
ثان

أ.خدمة
اجتماعية ثانى

معهد خدمة

اخصائى خدمه

اجتماعية 81

اجتماعيه

2

عايدة محمد عبد الجواد

أمين معمل

دبلوم صناعة 91

7

حنان السيد ابراهيم مروان

امين قاعة
مكتبات ثالث

دبلوم تجارة 88

كاتب مالى
وادارى ثالث
كاتب مالى
وادارى ثالث

21/2/2

امجليزى مستوى أول+نوافذ+ 4559العاملين
بالمكتبات +دورات كمبيوتر (2002)402+402+404
تنظيم وادارة المكتبات +المعينين الجدد+قواعد
بيانات+نظم تشغيل +لوتس+انترنت +ندوة التفكير
االبتكارى وأفاق التطوير
المعينين الجدد+المكتبات ++ندوة اداره الوقت وطغوط
العمل 2040

22/1/27

كمبيوتر ( + 2002 ) 402+402+404التفكير
االبتكارى وافاق التطوير 2040

22/1/4

-------

77/2/20

شئون العاملين
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد
مركز الحاسب األلى

الدورات
13

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
4

امال عبد الوهاب عثمان السحيمى

كاتب مالى
وادارى

دبلوم تجارة 4592

شئون العاملين

24/44/42

------

2

رضا امين زغلول عبد القادر

كاتب مالى
وادارى

دبلوم تجارة

شئون العاملين

99/2/7

شئون اداريه  +4592كمبيوتر فى مقدمه الحاسب +2007
ويندوز اكس بي  + 2007وورد + 2007إكسيل + 2007
شئون هيئه التدريس 2009

2

نجاح موسى عبد الرحمن

امين معمل
اول

دبلوم صناعة 4577

التسجيل
والوثائق

92/7/9

شئون إدارية92

التسجيل والوثائق
م

االسم

الدرجة

4

وسام محمد إبراهيم محمود

ثالثة تخصصية

2

نجالء سعيد عبد المحسن سعيد

2

هويدا ابراهيم محمود

ثالثة تخصصية

فنى تشغيل ثالث

المؤهل

الوظيفة

ليسانس

اخصائى تطبيق نظم

حقوق1144

ولوائح ثالث

ليسانس

اخصائى تطبيق نظم

حقوق1144

ولوائح ثالث

دبلوم فنى

كاتب مالى وادارى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

تاريخ الميالد

الدورات

71/4/42

---كمبيوتر  401-402-402-404في

77/40/27

+ 2002ويندوز +وورد  IT+فى
2002

75/40/42

--------

14

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

امانة مجلس الكلية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

حامد عبد العزيز
مصطفى ريان

أخصائى حاسب
الى

2

حياة عبد الفتاح احمد
محمود

امين قاعة
مكتبات

ب – كفاية
4555
دبلوم تجارة

أخصائى حاسب
الى
ك .ش .مالية

22/2/22

نوافذ وورد4555

93

وادارية

22/7/25

دورات كمبيوتر (2007 )401+402+402+404

2

مرفت على عبد الحليم
هاشم

كاتب مالى
وادارى ثانى

22/2/42

معينين جدد  +2000كمبيوتر كتابة + 2002كمبيوتر
 402فى  +2002العاملين بمجال شئون التعليم2007

معهد فنى
تجارى 91

كاتب شئون مالية
وادارية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

15

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

الحسابات
م

االسم

4

انتصار مرسى
السيد

2

منى عبد المسيح
إبراهيم

 2أحالم عبد الرحمن
الخولى

1

أكرم السيد عامر
شعالن

الدرجة
أ.شئون مالية كبير
اخصائيين بدرجة
مدير عام
أ.شئون مالية كبير
اخصائيين بدرجة
مدير عام
أ.شئون مالية كبير
اخصائيين بدرجة
مدير عام

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

بكالوريوس
تجارة

مراجع
حسابات

97/4/29

المعينين الجدد + 4599الشئون المالية  +4599الشئون المالية
 + 2002ندوة مسؤلى الموارد البشؤية 2040

مراجع مالى

95/1/29

حسابات حكومية 99

مراجع مالى

597/5/45

شئون مالية  + 92ندوة التفكير االبتكارى وافاق التطوير 2040

بكالوريوس
تجارة
بكالوريوس
تجارة

الدورات

بكالوريوس
أ.شئون مالية أول

تجارة 77

مراجع مالى

99/42/41

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مشتريات عام + 92ندوة التفكير االبتكارى وأفاق التطوير 2040

مركز الحاسب األلى

19

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

9

أ.شئون مالية كبير
اخصائيين بدرجة
مدير عام

فايزة السيد على
هدهد

بكالوريوس
تجارة

مراجع مالى

97/42/7

العاملين بالشئون الماليه  + 2044العاملين بالشئون االداريه +2044
رعايه الطالب  + 4552نظم تشغيل  +برمجه قواعد البينات مستوى
اول  + 4552كمبيوتر ()402+404فى  + 2002وورد  +ويندوز
 + 2009نوافذ  +اكسيل + 4552مقدمه  +دوس  + 4552ويندوز +
اكسيل  + 2009التفكير االبتكارى وافاق التطوير 2040

تابع الحسابات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

2

إيمان حامد محمد محمد

أ.شئون مالية أول

بكالوريوس تجارة

أ.شئون مالية

22/2/29

ندوة تأهيل مسئولى الموارد البشرية 2040

7

صبيرة السيد على السيد

أ.شئون مالية ثانى

بكالوريوس تجارة

اخصائى شئون ماليه

20/9/29

المعينين الجدد + 2000
كمبيوتر (2002 ) 402 – 404

9

أمال إسماعيل سليمان

أ.شئون مالية ثانى

بكالوريوس تجارة

مراجع مالى

21/40/24

المعينين الجدد فى عام +دورات كمبيوتر
(2000 ) 401+402+402+404

5

أمال شرف الدين محمد فرج

أ.شئون مالية أول

بكالوريوس تجارة

مراجع مالى

22/2/22

دورات كمبيوتر (2007 ) 401+402+402+404
+ندوة إدارة الوقت وضغوط العمل عام 2040

40

أمل محمد عبد الرؤوف صقر

أ.شئون مالية ثانى

بكالوريوس تجارة

مراجع مالى

72/40/9

المعينين الجدد 2000

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

17

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
44

رانيا صالح يسن زايد

أ.شئون عاملين
ثانى

مراجع مالى

بكالوريوس تجارة

77/40/22

ندوة التفكير االبتكارى وافاق التطوير 2040

تابع الحسابات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

42

ميرفت عبد المنعم
خليل الطوخى

أ.شئون مالية ثانى

بكالوريوس
تجارة

أخصائي شئون
مالية وادارية

24/42/7

كمبيوتر ( ) 401+402+402+404فى +| 2002ندوة كتابة
+ويندوز+وورد  +2002المعينين الجدد + 2009ندوة تاهيل مسئولي
الموارد البشرية  +2005تبادل البيانات االساسية 2005

42

سامية شبل السيد

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة 94

كاتب مالى وادارى

22/7/24

-----------------

41

أمال جابر محمد
صيام

كاتب مالى وادارى
أول

كاتب مالى وادارى
أول

20/5/1

المعينين الجدد فى عام + 4599الشئون المالية  + 4599دورات كمبيوتر
( ) 401+402+404عام 2002

49

نحمده عبد العزيز
عبد الحليم

كاتب مالى وادارى
أول

كاتب مالى وادارى
أول

99/4/42

-----------

معهد فنى تجارى
91
دبلوم تجارة 91

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

18

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
42

جمال محمد رضوان
حجازى

كاتب مالى وادارى
أول

دبلوم تجارة

مراجع حسابات

24/42/42

المعينين الجدد +4599الشئون المالية +دورات كمبيوتر
()401+402+402+404

47

كريمة عبد الوهاب
محمد هرجة

كاتب مالى وادارى
أول

دبلوم تجارة

مراجع مالى

20/4/41

شئون ماليه 99

تابع الحسابات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

49

مريم إبراهيم العزب سليم

كاتب مالى وادارى
ثانى

45

مجدى فتحى حمد الكيالنى

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة
4894
دبلوم تجارة

كاتب سئون مالية
وادارية

20/40/21

معينون جدد 99

كاتب مالى وادارى ثانى

24/44/42

------

20

ضحى أنور صالح السيد

كاتب مالى وادارى
ثانى

رئيس الشطب

22/42/4

---------

24

جمال فاروق محمد محمود

كاتب مالى وادارى
ثانى

4894

كاتب سئون مالية
وادارية

24/2/29

المعينين الجدد4599

22

حنان صبحى احمد عطيه

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة81

4894
دبلوم تجارة
4894
دبلوم تجارة

كاتب سئون مالية
وادارية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

72/2/21

مركز الحاسب األلى

المعينين الجدد  + 2000دورات كمبيوتر
(2007 )401+402+402+404

16

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
22

نهى السيد ابو بكر محمد
الشامى

اخصائى تطبيق نظم
ولوائح

ليسانس

كاتب سئون مالية

حقوق2044

وادارية ثالث

21

عزة عبد السالم محمود

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة93

كاتب مالى وادارى

77/9/42
21/1/42

كمبيوتر  401-402-402-404في 2007

مقدمه  +ويندوز  +اكسيل  + 2002ميكروسوفت ويندوز اكس
بى 2007

تابع الحسابات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

29

رضا إبراهيم الدسوقى درويش

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة 91

كاتب مالى وادارى
ثانى

29/9/9

---------

22

صباح السيد محمود اسماعيل

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة 91

ك.ش.مالى وادارى

22/40/9

دورة كمبيوتر مكثفة فى -:مقدمة فى الحاسباتالشخصية +
ويندوز +وورد اكسيل 2007

27

فاطمة السيد محمود اسماعيل

فنى زخرفة

دبلوم فنى 88

دبلوم صناعة 88

72/5/24

--------

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

21

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

الحسابات الخاصة
الوظيفة

م

االسم

الدرجة

المؤهل

4ـ

هدى محمد يوسف

كبير أخصائين
بدرجة مدير عام

ب.تجارة +77دبلومة
خاصة فى التربية

تاريخ الميالد

كبير اخصائيين
92/42/20

شئون اداريه

الدورات
شئون اداريه  + 4592مسئولى التنميه االدارية  +51رؤساء اقسام 4559
 +مديرى ادارات  + 55اخالقيات واداب المهنه  +2001اداره الناس 2001
+الجوانب القانونيه  + 2009الجوانب الماليه  + 2009دراسه الجدوى
 + 2002اداره الوقت وضغوط العمل 2005

وحدة الفيديو كونفرنس
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4ـ

كاترين حليم لطف
هللا

كبير مهندسين بدرجة مدير عام

بكالوريوس هند ة
79

مدير الوحدة

99/5/40

العاملين بمجال الشئون الهندسيه  + 2009كمبيوتر
كتابه (2002/2/9 )404

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

21

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

االستحقاقات
الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

م

االسم

كبير اخصائيين

بكالوريوس تجارة
75

مراجع حسابات

92/4/42

كمبيوتر ()401-402-402-404

4

كيتي عبد هللا جندي

بكالوريوس تجارة

95/2/47

معينين جدد  + 4599شئون ماليه  + 4599مسئولى
تنميه الموارد البشريه 2040

2

هدى نجاح حامد امين

أخصائي شئون
مالية

كاتب مالى وادارى

22/2/42

----

2

صفوت السيد قايتباى

كاتب مالى وادارى

كاتب مالى وادارى

22/7/9

معينون جدد + 2000ندوة ادارة الوقت وضغوط العمل
2040

1

منال إبراهيم عبد
الجواد إبراهيم

أ.شئون عاملين

77/40/41

معينون جدد  +2000كمبيوتر 401-402-402-404
في 2007

9

مها جمال الدين حسن
ابراهيم

أ.شئون مالية ثانى

ب .تجارة

72/2/22

-----

2

رندا شوقت محمد
مصطفى

أ.شئون مالية
ثانية

ب.تجارة 59

كاتب مالى وادارى

99/1/20

الشئون االدارية  + 4592أساليب مكتبية برنامج
الشامل  +4554برنامج الشامل  +4551ويندوز XP

7

أمل أحمد أمين

كاتب مال وادارى

دبلوم تجارة 99

ك.ش .مالية

ش مالية

معهد فنى
تجارى91
ليسانس حقوق
84

كبير اخصائيين
شئون ماليه

كاتب مالى وادارى
ثانى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

22

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

 +وورد 2007 XP

وادارية

االستحقاقات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

9

ميرفت محمود صالح

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 94

كاتب شئون مالية
وادارية

99/42/42

شئون ادارية 92

5

سمية محمود عبد
اللطيف

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 98

ك.ش.مالى وادارى

99/4/21

الشئون اإلدارية

40

منال عبد العليم يوسف

كاتب مالي وادارى

معهد فنى تجارى 99

كاتب مالي وادارى

529/2/7

شئون ادارية 57س

44

عزة يسرى البنا

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 94

كاتب مالي وادارى

24/44/22

--------

42

مني سيد ابراهيم عيد
نوار

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 94

كاتب شئون مالية
وادارية

21/4/27

معينين جدد +99ويندوز+وورد2007

42

إيمان مصطفى
الششتاوى

كاتب مالي وادارى
اول

معهد فنى تجارى94

كاتب مالي وادارى
اول

24/40/9

41

فاتن عطوة على عطوة

كاتب مالي وادارى

معهد فنى تجارى 91

ك.ش.ماليه واداريه

99/42/45

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

الشئون اإلدارية  +4592الشئون المالية +4595وورد
+اكسيل +ويندوز XPفى 2007

ويندوز  +وورد 2007

23

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

االستحقاقات
م

االسم

والدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

49

فاتن الحسينى السيد يسن

كاتب مالي وادارى
ثانى

دبلوم تجارة

ك.ش.ماليه واداريه

29/42/44

ويندوز  +وورد 2005

42

إيمان صالح محمد صالح

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 98

47

منى مختار محمد الغول

أخصائى تطبيق نظم
ولوائح

ك .ش.مالية
وادارية
كاتب مالي وادارى

22/44/45

معالجة كلمات 4559

حقوق1144

ثالث

70/7/2

معينون جدد +2000كمبيوتر -404
 401-402-402في 2007

49

أم محمد محمد السيد

كاتب مالي وادارى

دبلوم تجارة 91

كاتب مالي وادارى

22/9/5

العاملين بشئون التعليم عام 2002

45

حمادة محمد عزيز الدين

الثالثة التخصصية

ليسانس
حقوق59

تطبيق نظم ولةائح

72/2/40

-------

20

عزة محمد سيد أحمد

كاتب شئون تعليم

دبلوم تجارة 91

كاتب مالي وادارى
ثانى

22/4/1

---------

ليسانس

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

24

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

الميزانية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

إيمان عبد الحفيظ

كاتب مالى وادارى
اولى

دبلوم تجارة 79

ك .ش.مالية وادارية

95/5/5

رعاية الطالب+4592الشئون المالية
+4599المعينين الجدد 4599

2

سومية محمود صباحى

أ.شئون مالية اولى

أ.شئون مالية

22/4/20

دورات كمبيوتر () 401 +402+402+404
 +ندوة اداره الوقت وطغوط العمل 2040

2

سعاد محمد عبد الجواد

كاتب مالى وادارى
اولى

ك .ش.مالية وادارية

95/40/21

-------------

بكالوريوس تجارة
98
دبلوم تجارة 99

1

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

25

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

رعاية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

4

سامى كمال ابراهيم
موسى عبيد

أ.خدمة أول

ب – تربية فنية 97

2

أحمد مدحت حلمى

أ.رياضة أول

2

أمل أحمد عفيفى

أ.خدمة اجتماعية
أول

1

مروة محمود رشاد

أ.اجتماعى ثانى

9

سلوى محمد عبد
الرازق

فنى اجتماعى أول

2

لمياء أحمد راشد

أ.خدمة اجتماعية
ثانى

الشباب 1
الوظيفة
اخصائى فنون

ب – تربية رياضية

أخصائى

91

رياضى اول

ب -خدمة اجتماعية

أخصائى

98

اجتماعى

ب -خدمة
اجتماعية89

أ.اجتماعى ثانى

معهد خدمة

فنى اجتماعى

اجتماعية 91

اول

ب -خدمة

أ.خدمة

اجتماعية89

اجتماعية ثانى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد

الدورات

91/5/4

رعايه الطالب  +4552دورات كمبيوتر (2002 )402+402+404

20/42/44

رعاية الطالب  + 2004دورات كمبيوتر () 401+402+402+404
عام + 2002حماية الشباب من األفكار المتطرفة + 2007وعام + 2009
ندوة التفكير االبتكارى وأفاق التطوير 2040

21/40/49

ندوة التفكير االبتكارى وأفاق التطوير 2040

72/2/42

----

20/7/47

رعاية الطالب  +المدن الجامعية  +كمبيوتر مقدمة الحاسبات
الشخصية+ويندوز + XPوورد XP

72/5/40

---

مركز الحاسب األلى

29

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

رعاية الشباب2
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

7

ميرفت شندى أحمد

فنى زخرفة أول

دبلوم صناعة 77

فنى زخرفه وديكور

92/42/41

شئون اداريه 92

9

سماح أحمد أبو طالب

أ.شئون مالية ثانى

أ.شئون مالية

أ.شئون مالية

71/1/40

المعينين الجدد +دورات كمبيوتر
( +)401+402+402+404ندوة ادارة األزمات
والكوارث2040

5

الفت محمد يسن

ك.ش.تعليم اول

دبلوم تجارة 99

ك.ش.تعليم اول

95/40/4

العاملين بشئون التعليم+ 4595مقدمة فى الحاسبات
الشخصية +ويندوز  +وورد فى  2002و2002

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

27

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

المشتريات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

عصام عبد المعبود عبد الغفار

أ.شئون مالية اولى

ب .تجارة 92

ك.ش.ماليه واداريه

22/2/4

المعينين الجدد 2000

2

فايقة صالح فرج البنهاوى

أ.مشتريات اولى

ب تجارة 57

ك.ش.ماليه واداريه

24/40/2

حسابات حكومه  + 4599تأهيل الموارد البشريه 2005

2

عصمت عبد القادر أحمد

كاتب مالى وادارى
أول

دبلوم تجارة 4891

ك.ش.ماليه واداريه

92/49

مقدمه  +ميكروسوفت ويندوز اكس بى + 2007
اكسيل 2007

1

زينب غبد القادر سليمان

كاتب مالى وادارى
أول

دبلوم تجارة 4891

ك.ش.ماليه واداريه

92/2/9

الشئون الماليه 4552

9

حنان سعيد محمود محمد
الشافعى

اخصائى ثالث تطبيق
نظم ولوائح

ليسانس حقوق1144

امين معمل

27/4/4

دورات كمبيوتر ()401+402+402+404

2

عنايات على عبد الرحيم

كاتب مالى وادارى
اولى

دبلوم تجارة

ك.ش.ماليه واداريه

99/40/47

مخازن ومشتريات 4550

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

28

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

تابع المشتريات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

7

عادل عتريس مهدى سالم

أخصائى
شئون عاملين

ب = كفاية انتاجية  + 2000ليسانس
حقوق +دبلومة دراسات عليا فى ادارة
الموارد البشرية +دبلومة دراسات عليا فى
ادارة المستشفيات +ماجستير ادارة عامة

أخصائى شئون
عاملين

9

حمدى محمد الحسينى
محمد

كاتب مالى
وادارى أول

دبلوم تجارة 4891

5

وفاء عبد الحميد مبروك

كاتب مالى
وادارى أول

معهد فنى تجارى

40

محمد سيف النصر مرسى

أمين مخزن
فنى ثالث

دبلوم صنايع

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مندوب
مشتريات
كاتب مالى
وادارى أول
أمين مخزن فنى
ثالث

تاريخ الميالد
22/42/29

92/7/42

97/4/45
4525/9/9

مركز الحاسب األلى

الدورات
أخصائى شئون عاملين  +البرنامج التطبيقى لشئون
العاملين +المعينين الجدد  +4559دوس +ويندوز
 +2000اكسيل +2001وورد  +2009اعداد مدربى
االداره الحديثه 2040
اخصائى شئون عاملين  + 4591المشتريات + 4595
اله كاتبه عربى  + 4595شراء وبيع حكومى 4555
---

26

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

العالقات الثقافية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

فتحية عزت الكيال

فنى معمل أول

دبلوم صناعة 77

كاتب مالى وادارى

95/40/40

علوم اداريه 4592

2

سلوى عدلى سعد محمود

صراف ثالث

دبلوم تجارة 57

كاتب مالى وادارى

75/42/49

دورات كمبيوتر 401+402+402فى 2002

2

عادل محمد محمد العجوز

أخصائى شئون تعليم

ل .اداب

عالقات ثقافية

22/44/49

1

شرين محمود على أيوب

أ.شئون تعليم ثانى

بكالوريوس تربية88

كاتب مالى وادارى

79/44/29

المعينين الجدد  + 4559وثائق ومكتبات  +شئون
تعليم  + 4552ويندوز  +اكسيل  +العاملين بمجال
شئون التعليم 2007

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

اجازة بدون مرتب

31

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

شئون هيئة التدريس
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4

نادية محمود عثمان

كاتب مالي
وادارى أول

دبلوم تجارة
79

كاتب مالى وادارى

20/9/25

2

منى أمين السيد

كاتب مالي
وادارى ثانى

كاتب شئون مالية وادارية

4529/40/20

2

ماجدة السيد منصور

كاتب مالى
وادارى أول

دبلوم تجارة

كاتب مالى وادارى

97/2/20

1

هند عبد العزيز ابراهيم
مطر

كاتب مالى
وادارى ثالث

دبلوم تجارة

كاتب مالى وادارى

75/42/9

-

9

زينب عيسى محمد عبد
المعطى

باحث شئون تعليم

كاتب مالى وادارى

90/9/40

-

2

منال السيد احمد عمر

كاتب مالى وادارى
ثالث ( مكافأة شاملة)

كاتب مالى وادارى

95/4/47

-

دبلوم تجارة
92

دراسات اسالمة
وعربية 1111
دبلوم فنى
1111

الدورات
مقدمة الحاسبات الشخصية +وورد
+اكسيل2007
شئون هيئة تدريس +2004كمبيوتر -402
2002-401-402ويندوز+ووردIT+في
2002
شئون اداريه  + 4592شئون هئيه تدريس
4552

-

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

31

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

شئون الخريجين للدراسات العليا
الدورات

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4

صفاء محمد احمد البدوى

كاتب شئون تعليم

دبلوم تجارة 79

كاتب شئون تعليم

99/2/7

2

ماجده محمود محمد كريم

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة 75

كاتب مالى
وادارى

20/9/27

شئون ماليه  + 4592نوافذ وورد  +4555كمبيوتر 402
فى + 2002/9/27كمبيوتر  402فى  +2002/9/2كمبيوتر
 401فى  + 2002/2/2ويندوز  +وورد IT +

2

رضا عبد الغفار

كاتب شئون تعليم

دبلوم تجارة 89

كاتب شئون تعليم

90/40/29

-----

العاملين بشئون التعليم  + 4552كمبيوتر ( ويندوز اكس

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

بى  +وورد ) 2002

32

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

شئون الخريجين لمرحلة البكالوريوس
المؤهل

م

االسم

الدرجة

4

وفاء عبد الهادى

كاتب مالى
وادارى أول

2

هالة عبد الحفيظ عليوة

كاتب مالى
وادارى أول

دبلوم تجارة

2

صفاء محمود محمد
إبراهيم االشقر

كاتب مالى
وادارى ثانى

دبلوم صناعة84

معهد فنى تجارى
94

الوظيفة

تاريخ الميالد

كاتب مالى
وادارى أول

24/4/40

كاتب مالى
وادارى أول
كاتب مالى
وادارى ثانى

الدورات

24/9/49
72/40/42

الدراسات العليا
إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

33

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
الدرجة

م

االسم

4

نيبال محمد محسن أحمد
عيس

2

زينب إبراهيم مصطفى

أ.شئون تعليم أول

2

مروة مصطفي كامل
مصطفي صباحي

أخصائي شئون تعليم
ثالث

ل.اداب 88

1

عزة عبد الحليم توفيق

كاتب مالىوادارىأول

دبلوم تجارة 91

9

فاطمة السيد احمد النبوى

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة 91

كبير اخصائيين
ش مالية

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

ب – تعاون

كبير
أخصائيين
شئون مالية

95/4/49

شئون ادارية +92جوانب مالية 2007

أ.شئون
تعليم أول

20/7/27

المعينين الجدد  + 4599دورات كمبيوتر
( + 2002 )404ندوة التفكير االبتكارى
وافاق التطوير 2040

أخصائي
شئون تعليم
ثالث

75/5/20

ندوة ادارة االزمات والكوارت
+2040كمبيوتر  402-404في 2002

92/40/2

دورات كمبيوتر (2002 ) 402+404

99/25

شئون تعليم  + 4595ويندوز  +وورد
2007

ليسانس دراسات اسالمية
81

ك.ش.ماليه
واداريه
كاتب مالى
وادارى

الدورات

الدراسات العليا
إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

34

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

7

رضا عبد الجواد عبد
الغنى

كاتب مالى
وادارى

دبلوم تجارة 98

ك.ش.ماليه وإداريه

99/44/27

شئون تعليم  + 4595دورات كمبيوتر (2007 )401+402+402+404

9

فاتينات محمد أحمد
البدوى

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة 91

كاتب مالى
وادارى ثانى

22/40/9

المعينين الجدد 4599

5

امام عبد الواحد امام

كاتب مالى
وادارى

ل.حقوق

كاتب مالى
وادارى

4522/7/20

40

ميرفت السيد محمد

فنى معمل ثالث

كاتب مالى وادارى

29/9/2

معالجه كلمات  +59العاملين بالمعامل  + 2002كمبيوتر كتابه + 2002
كمبيوتر ( ) 404+409 + 402فى 2007

44

أغاريد محمد نجيب

كاتب مالى وادارى
ثالث

92/9/42

----

42

بسمة محمد صيام

كاتب مالى وادارى
ثالث

دبلوم صناعة
شعبة الكترونيات

العاملين يشئون التعليم  +4552العاملين يشئون التعليم  +2002العاملين
يشئون هيئة التدريس+2009ويندوز+اكسيل +دورة كمبيوتر شاملة
ويندوز +وورد+اكسيل _+اكسس+بوربوينت+انترنت2009

دبلوم صناعة

كاتب مالى

فنى تشغيل

وادارى ثالث

دبلوم صناعة

كاتب مالى

فنى تشغيل

وادارى

50/2/4

شئون الطالب
م

االسم

الدرجة

الوظيفة

تاريخ الميالد

المؤهل

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

الدورات

35

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

4

راوية فتحى مرزوق

كاتب مالى وادارى
اولى

2

فهد عبد العزيز عبد
المعز

أ.شئون تعليم ثانى

2

سهير السيد سالم
حس

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة93

1

سعدية صبحى محمد
ابراهيم

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة94

كاتب مالى
وادارى ثانى

9

وليد أحمد عبد العزيز

فنى تشغيل ثالث

دبلوم صناعة

كاتب مالى
وادارى

دبلوم تجارة99
بكالوريوس
تربية 1114

ك.ش.ماليه
واداريه

95/44/1

شئون تعليم  +4595دورات كمبيوتر
(2007 )401+402+402+404
شئون التعليم +2002كمبيوتر

أ.شئون تعليم
ثانى

72/2//4

+409+407+402+409+401+402+402+404

كاتب مالى
وادارى ثانى

21/4/2

22/40/22
79/5/7

2007 405
العاملين بشئون التعليم +اكسيل +دورات كمبيوتر
( +) 401 +402+402+404ندوة األزمات
والكوارث
العاملين بشؤن التعليم + 2002سكرتارية مجالس
+52أكسيل 2009

الكنترول

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

39

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

م

االسم

4

قاسم حماد منصور الفضلى

2

كاتب مالى وادارى
تيركو ابراهيم ابراهيم محمد
ثانى

2

المؤهل

الدرجة

الوظيفة

دبلوم اعداد فنى
محضر معمل ثانى صناعى شعبة فنى
كيماوى 94
دبلوم تجارة 94
دبلوم صناعة

فاطمة على عبد الحميد
سالمة

فنى اجتماعى ثالث

وفاء محمد السيد محمد
خليل

مكافأة شاملة

زخرفة 84

كاتب شئون مالية
وادارية

تاريخ الميالد

الدورات

20/4/49

المعينين الجدد 4599

كاتب مالى وادارى

22/2/29

كاتب مالى وادارى

72/1/2

ليسانس اداب
وتربية +دبلومة
دراسات-2002
2009

ادخال بيانات

المعينين الجدد +4599دورات كمبيوتر
() 409+401+402+402+404

-

91/7/40

الجودة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد
مركز الحاسب األلى

الدورات
37

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
حاسب

4

أمانى حامد بدر

أ.عالقات عامة
ثانى

ليسانس اداب

2

مديحة عبد العزيز
عويس

ك .مالى وادارى
أول

دبلوم تجارة

2

محمد نبيل عبد
العزيز الباجورى

ك .مالى وادارى
ثالث

الى
مسئول الصادر
والوارد

79/44/27

91/4/29

--شئون اداريه  + 92كمبيوتر ميكروسوفت اوتس واكسيل  +وورد
2007
معينون جدد  +2000العاملين بمجال شئون هيئه التدريس + 2009

معهد فنى تجارى

حاسب

88

الى

1

اسماعيل محمد
صالح الدين

فنى صيانة بمكافأة
شاملة

دبلوم صناعة

حاسب

كهرباء

الى

9

وفاء رجب قنديل

كاتب مالى وادارى

دبلوم تجارة 99

2

عمرو ربيع محمد

فنى صيانة بمكافأة
شاملة

ICDLفى  + 2040كمبيوتر (  ) 402 +404فى + 2002

90/4/25

كمبيوتر ( ) 409+407+402+409فى  +2007شهاده تقدير
للمساهمه فى مشروع التطوير المستمر والتاهيل ألعتماد 2005

كاتب مالى
وادارى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

91/9/20

المعينين الجدد فى مجال الشئون الفنية 2044

20/42/45

------

مركز الحاسب األلى

38

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

الخزينة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

محمد عبد العزيز بركات

صراف ثانى

دبلوم تجارة 90

امين خزينة

24/44/40

نظم مخازن  + 4552كمبيوتر دوس  +ويندوز  +وورد +
اكسيل 2005

وحد التعليم االكترونى وتكنولوجيا المعلومات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4

وليد محمد عبد القادر
أبو الدهب

أ .معامل ثانى

ب علوم 52

مدير ادارى الوحدة

71/2/4

الدورات
العاملين بالمعامل  -2002كمبيوتر  401-402-404في
2007

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

36

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4ـ

محمد عدلى عبد الصادق
خربوش

فنى صيانة مشرف
سيارات ثانى

دبلوم سيارات 92

مشرف سيارات

21/9/20

ويندوز  +وورد 2007

2ـ

محمود محمد محمود
الفقى

فنى صيانة ثانى

دبلوم صناعة شعبة لحام بالغاز
والكهرباء 92

مشرف سباكة

21/4/1

--

2ـ

عبد الغنى إبراهيم عبد
الغنى ريان

فنى صيانة ثانى

دبلوم صناعة لحام

مشرف نجارة

22/2/9

1ـ

أحمد محمد أنور عبد
الرحمن

فنى صيانةثانى

دبلوم سيارات 92

مشرف سيارات

29/4/4

9

السيد سليمان محمود لؤلؤ

فنى صيانة ثانى

دبلوم سيارات91

مشرف اجهزة

29/42/20

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

العاملين بمجال الشئون الهندسية 2009

كومبيوتر  401+402+402فى +2002

41

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

شئون هندسية 2009
أحمد سالمة عمرى
سالم

2

كاتب مالى وادارى

مصاعد

اعدادية عامة 79

20/1/2

الصيانة

عمال الصيانة المهنيين
م

االسم

الدرجة

تاريخ الميالد

4

أحمد ماهر عبد الحليم

سباك اول

92/2/42

2

طه السيد محمد السمرى

نقاش اول

99/2/47

2

كرم مصطفى السيد

نقاش ثان

97/4/29

1

وجيه السيد حماد

نجار ممتاز

91/42/40

9

سمير عبد الجليل

نجار ثانى

21/5/40

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

دورة سباكة

دورة نقاشة 4550

دورة نجارة

41

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2

محمد عبد الرحمن أمين

نجار

7

جمال عبد هللا السيد

كهربائى اول

9

عالء محمد عبد الستار زيدان

كهربائى صيانة ثانى

5

عماد الدين يوسف محمود النمر

سائق أول

40

الصادق محمد عبد العال

سائق

44

إبراهيم شاهين

ميكانيكى ممتاز

42

جمال عبد الرحمن محمد

عامل تليفون اول

42

ابراهيم محمد سالم

عامل تليفون اول

92/42/7
خدمات معاونة +4559تدريب على حرفة الكهرباء2005

4592/9/29

22/4/2

الحديقة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

4

زينب عبده العربى

اخصائى اول
زراعة

بكالوريوس زراعة

الوظيفة
مهندس
زراعى

تاريخ الميالد
22/2/25

الدورات
المعينين الجدد  + 4599العاملين بشئون التعليم  +4595ندوة التفكير االبتكارى
وافاق التطوير 2040

عمال الحديقة
م

االسم

الدرجة

الوظيفة

تاريخ الميالد

4ـ

سالم السيد عفيفى

عامل بستان

عامل بستان

4522/2/22

2ـ

محمد جالل محمد رمضان

عامل بستان

عامل بستان

4572/2/42

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

الدورات

42

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
السيد يوسف على السيد

2ـ

عامل بستان

عامل بستان

4597/9/2

المدرجات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

4

احمد أشرف النجار

الرابعة فنية

دبلوم صناعة

مسئول فنى للمدرجات

تاريخ الميالد

الدورات

2

العالقات العامة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4

محمدانور أحمد على

الثالثة
التخصصية

ليسانس حقوق
2044

عالقات عامة

29/7/5

الدورات

وحدة األزمات والكوارث
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد

مركز الحاسب األلى

الدورات

43

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
4ـ

محمد بيومى عاشور نصر

2ـ

هشام محمد شعبان

ك ش مالية ثالث

ليسانس حقوق
20044

ك ش مالية ثالث

22/2/22

--

امين معمل

دبلوم زراعة 95

امين معمل

74/9/5

العاملين بالمعامل  +2004كمبيوتر ()402+404فى 2002

المعامل

 -4التشريح

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4

فرج أمين يوسف

أمين معمل ثانى

دبلوم زراعة 94

أمين معمل ثانى

22/2/21

2

حكمت على حسب النبى

أمين معمل ثانى

دبلوم زراعة 92

أمين معمل ثانى

21/2/2

2

الشاذلى محمد يوسف

أمين معمل ثالث

دبلوم صناعة 54

أمين معمل

70/2/4

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

الدورات

44

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
1

فتحية عدلى عبد المعبود

كاتب مالى وادارى
ثانى

دبلوم تجارة 94

كاتب مالى
وادارى ثانى

22/2/47

 -2الهستولوجى
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

أحمد عفيفى محمد

فنى معمل

دبلوم زراعة 94

امين معمل

22/1/22

المعينين الجدد99

2

محمد متولى طه

فنى معمل

دبلوم زراعة 94

امين معمل

21/2/4

2

عبد هللا محمد القشاش

1

فاتن محمد عبد الغفار

امين معمل

دبلوم صناعة امينات مخابر
98

امين معمل

إعداد وتصميم على ابراهيم على

20/42/1

مركز الحاسب األلى

45

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
9

عزة منير محمد

أ.اجتماعى

 - 2الفسيولوجى
تاريخ

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

4

ثريا أبو الفتوح السيد

فنى معمل ثانى

دبلوم فنى صناعى

امين معمل

22/5/42

2

إبراهيم الشحات
دسوقى

امين معمل

دبلوم فنى صناعى

امين معمل

70/5/9

2

سارة محمود فهمى

أ.معامل أول

بكالوريوس علوم

أ.معامل أول

20/2/24

إعداد وتصميم على ابراهيم على

الميالد

مركز الحاسب األلى

الدورات
المعينين الجدد +4599العاملين فى مجال الصيانة +
دورات كمبيوتر ()401+402+402+404
برنامج فنى صيانة4555
العاملين بالمعامل  +2007ندوة اداره الوقت وطغوط العمل
2040

49

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

1

هناء احمد رياض

2

سعدية محمد القشاش

كاتب مالى
وادارى ثانى

7

هالة السيد عبد
المولى

كاتب مالى
وادارى رابع

ح ين

أ.معامل ثانى

ب علوم كيمياء 97
معهد فنى تجارىر
اعدادية عامة 84

أ.معامل ثانى

21/2/21

التطوير  + 2040العاملين بالمعامل 2007

20/2/5

المعينين الجدد +سكرتارية المجالس

71/42/4

ش مالية 2002

سكرتارية
القسم
كاتب مالى
وادارى رابع

العاملين بالمعامل  + 2002ندوه التفكير االبتكارى وافاق

 -1الكيمياء الحيوية
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

4

عبد الهادى عبد الهادى
شعالن

أمين معمل

دبلوم زراعة 94

أمين معمل

2

فاطمة فؤاد محمد خليفة

أمين معمل

2

هدى السيد إبراهيم

أمين معمل

دبلوم صناعة امينات
مخابر 98

أمين معمل

دبلوم صناعة امينات
مخابر 98

أمين معمل

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ
الميالد

الدورات

22/2/9
24/7/29

99/42/2

مركز الحاسب األلى

47

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
1

جيهان محمد زكريا

أ .معامل

9

طارق صالح عبد الجليل

مهندس
زراعى اولى

2

محمد سعيد إبراهيم

أ .معامل ثانى

7

هانى عبد القادر عمارة

أ .معامل ثالث

9

نور الصباح عبد العظيم

كاتب مالى
وادارى ثانى

5

شيرين عبد الصمد
الدسوقى

اخصائى
معامل ثانى

امين معمل

المعينين الجدد  + 4599العاملين بفنى المعامل 4554

اخصائى معامل

العاملين بالمعامل 2007

أخصائى معامل

العاملين بالمعامل

 -9الفارما كولوجى
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

طارق سعد عبد الجواد

مهندس زراعى اولى

ب زراعة 51

اخصائى بالقسم

22/5/7

دورات كمبيوتر (2002 )401+402+402

2

أشرف محمد فهمى الكشك

فنى معمل ثانى

فنى معمل

22/40/21

2

أم هاشم بهمن محمد

فنى معمل ثانى

دبلوم
زراعة91

(2002 )401+402+402
العاملين بمجال المعامل  + 2007دورات كمبيوتر
() 401+402+402+404

فنى معمل ثانى

إعداد وتصميم على ابراهيم على

ويندوز  +وورد  2002+ودورات كمبيوتر

مركز الحاسب األلى

48

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
1

حسناء إبراهيم طه

أ.شئون تعليم ثانى

9

حمدى عبد هللا عبد المتين

فنى معمل ثالث

2

أنور محمد على

فنى معمل ثالث

7

شيماء عبد هللا حسين

مكافاه شامله

العاملين بمجال المعامل  +2002دورات كمبيوتر (+)401+402+402+404
ندوة التفكير االبتكارى وأفاق التطوير2040

أخصائى معامل

العاملين بمجال المعامل 2002

دبلوم
زراعة89

فنى معمل ثالث

75/9/22

كمبوتر (  ) 401 -402 – 402 – 404من 2007/4/47
حتى 2007/4/20
العاملين بالمعامل  +2002دورات كمبيوتر  404فى 2002

فنى معمل ثانى

 -2البكتريولوجى
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدورات

4

أرواح عبد الهادى

فنى معمل أول

دبلوم صنايع ش
امينات مخابر

فنى معمل أول

92/9/27

-

2

لمياء عيد احمد فروج

اخصائي معامل

ب علوم كيمياء 51

اخصائي معامل

22/2/29

2

وفاء سيد محمد زهرة

أ.معامل ثانى

ب علوم كيمياء 92

أ.معامل ثانى

22/42/9

معامل  -2002كمبيوتر  401 -402-402-404في -2007

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

ندوة إدارة األزمات والكوارث 2040

46

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
1

أمال عالم تهامى

فنى تشغيل ثان

9

سامية عبد العليم سالمة

أمين معمل ثان

2

الهام حامد محمد الجندى

امين معمل ثانى

7

روايح شحاته السيد

أمين معمل أول

دبلوم صنايع 98

فنى معمل

24/4/29

فنى معمل

20/1/40

أمين معمل ثانى

22/1/2

فنى معمل

95/2/22

دبلوم صنايع 98
امينات مخابر
دبلوم صنايع
دبلوم صنايع 98
امينات مخابر

--

المعينين الجدد فى عام + 4599دورات كمبيوتر
( ) 401+402+402+404عام2007

9

 - 7الطفيليات
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

4ـ

عبير أحمد عبد الحليم

أ.شئون تعليم أول

ب تجارة

اخصائى معامل

72/5/40

2ـ

داليا عطاهللا محمد

أ.شئون مالية أول

ب تجارة

سكرتارية القسم

74/9/20

إعداد وتصميم على ابراهيم على

الدورات

كمبيوتر ( + 2002 )404تأهيل مسئولى الموارد البشريه
2005
سكرتارية المجالس + 4555
دورات كمبيوتر ( +2002 )401+402+402ندوة التفكير االبتكارى وافاق
التطوير 2040

مركز الحاسب األلى

51

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2ـ

إبراهيم عبد الفتاح
شاهين

فنى معمل ثانى

دبلوم زراعة

فنى معمل ثانى

22/4/27

المعينين الجدد + 95كمبيوتر 402+404فى 2007

1ـ

هدى رمضان على

فنى معمل ثالث

دبلوم زراعة

فنى معمل ثانى

29/4/2

-

 - 8الباثولوجى
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

العنوان

4ـ

رضا إبراهيم الشوربجى

فنى معمل ثانى

دبلوم زراعة 90

امين معممل

95/4/42

العاملين بالمعامل 2007

2ـ

مجدى محمد شريف

فنى معمل ثانى

دبلوم زراعة 94

فنى معمل

22/44/29

أ.معامل أول

ب.علوم92

اخصائى معامل

97/9/29

ندوه اداره الوقت وضغوط العمل  + 2040/1/22العاملين
بالمعامل 2007

امين معمل ثانى

دبلوم زراعة 92

فنى معمل

22/2/21

--

2ـ
1ـ

مديحة مسعد يوسف
عبدالرازق
فاطمة أحمد ابراهيم
عبد العال

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

كمبيوتر فى مقدم الحاسبات الشخصيه برنامج ميكروسوفت
وويندوز  +برنامج ميكروسوفت وورد  +اكسيل 2002

51

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
دبلوم صنايع 75

9

صباح عبد اللطيف

فنى معمل

2

هالة خالد يونس

كاتب مالى وادارى

20/2/25

فنى معمل

العاملين بفنى الصيانة 4559

 - 5الطب الشرعى
م

االسم

الدرجة

المؤهل

4ـ

الهام رفعت فتح هللا

كاتب مالى
وادارى ثانى

دبلوم تجارة 90

2ـ

عبد المنعم عبد المنعم احمد بندارى

فنى معمل ثانى

دبلوم صناعة
زخرفة 52

الوظيفة
ك.ش .مالية

إعداد وتصميم على ابراهيم على

وإدارية
امين معمل

تاريخ الميالد

الدورات

22/1/5

المعينين الجدد فى عام + 4599الشئون اإلدارية
 + 4592دورات كمبيوتر ( )402+404فى 2002

79/7/41

دورات كمبيوتر (2002 )401+402+402+404

مركز الحاسب األلى

52

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2ـ

هشام محمد شعبان احمد غنام

فنى معمل ثالث

دبلوم زراعة 95

امين معمل

74/9/5

العاملين بالمعامل  +2004كمبيوتر
()402+404فى 2002

1ـ

محمد عبد المنعم فضل

امين معمل

دبلوم زراعة 99

امين معمل

27/4/45

كمبيوتر ( ) 404 -402فى 2002

 -40الصحة العامة
م

االسم

4ـ

هناء عز الدين على ابراهيم

2ـ

صفية أحمد مرسى سالم

الوظيفة

تاريخ الميالد

الدرجة

ب كفاية انتاجية
اخصائى حاسب الى
57

الحاسب االلى

21/5/49

دبلوم صنايع
امناء مخابر 75

فنى معمل أول

99/4/1

فنى معمل أول

المؤهل

الدورات
بيزك  -65قواعد بيانات  -64نوافذ  -66نظم تشغل -63

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

سكرتارية مجالس  -69ندوة التفكير االبتكاري 2111
--

53

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2ـ

هالة إبراهيم عبد الواحد عدس

مهندس زراعى أول

ب تعاون 50

سكرتاريا القسم

97/8/23

1ـ

راندة محمد السيد الرباط

فنى معمل ثانى

دبلوم صنايع
اصالح وصيانة
52

فنى معمل ثانى

75/2/21

9

مها محمد رمضان سالم

كاتب مالى وادارى
ثالث

ندوة التفكير االبتكارى وأفاق التطوير 2040

العاملين بمجال المعامل  +2002العاملين بمجال المعامل 2007

عمال مهنيين تبع المعامل
م

االسم

والدرجة

تاريخ الميالد

4ـ

حمدى أحمد محمد خلف هللا

عامل معمل اول

92/4/1

2ـ

سعيد أحمد محمد عيد

عامل معمل مساعد

92/9/2

2ـ

عبد الرحمن إبراهيم محمد

عامل معمل مساعد ( أجازة خاصة )

24/4/22

1ـ

حسن عبد المنعم عبد الهادى

عامل معمل مساعد

97/2/4

9

جمال عبد الحافظ السيد

عامل طباعة ثانى

97/2/47

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

الدورات

54

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

.

عمال الخدمات
االسم
4ـ

سعاد عبد العزيز محمد احمد

2ـ

سعييد الشحات عبد المقصود

2ـ

عويضة متولى محمود متولى

1ـ

كمال محمد الشيخ

9

ايمان عطية يونس على

الدرجة

تاريخ الميالد

الدورات

خدمات معاونة 4559

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

55

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2

فاطمة حجازى على مصطفى

7

ماهر عبد الوهاب عبد الفتاح على

9

محمد العربى عبد الباقى دسوقى

5

عزة عليوة خربوش على خربوش

40

أحمد محمود السيد خلف هللا

44

عادل هاشم عبد العزيز

42

فتحى محمد فتح الباب بيومى

42

الشحات عبد المعبود

41

منى فاروق عبد العظيم

خدمات معاونة + 4559اطفاء وانقاذ حريق4555

خدمات معاونة 2000

خدمات معاونة 4559

(موسمية)

تابع عمال الخدمات

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

59

الهيكل االدارى
م

جامعة بنها

االسم

الدرجة

49

غنيم أبو العنين غنيم

42

محمد عبد المقصود

منتدب

47

أحمد محمد صالح

موسمى

49

سامية شعبان ابراهيم

45

محمد عبد الرحمن أمين

20

طارق أحمد عبد الحميد

24

محمود على إبراهيم

موسمى

22

عبد هللا محمد عبد هللا

موسمى

22

محمد نبيل مدبولى

موسمى

21

طه محمد الهادى

29

أحمد السيد على

22

السيد عبد القادر إبراهيم

27

عادل عبد الوهاب عبد الرحمن

29

رمضان محمود محمد غنيمى

25

شعبان سالم أحمد

20

مجدى السيد إبراهيم

24

فاطمة محمد فتح الباب بيومى

تاريخ الميالد

الدورات

كلية الطب البشرى

موسمى

منتدب

الخدمات المعاونة 2000

تابع عمال الخدمات

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

57

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
الدرجة

م

االسم

22

محمد السيد عبد الحميد

22

السيد محمود صديق عبد الرحمن

21

أشرف إبراهيم جمعة

29

إبراهيم على أبو الورد

22

أحمد جمال منصور إبراهيم

27

مصطفى أحمد محمد فهيم

29

هانى احمد بيومى سليمان

الدورات

تاريخ الميالد

اجازات خاصة
م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

تاريخ الميالد

العنوان

الدورات

4ـ
2ـ

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

58

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
2ـ
1ـ

م

االسم

الدرجة

المؤهل

الوظيفة

إعداد وتصميم على ابراهيم على

تاريخ الميالد

مركز الحاسب األلى

العنوان

الدورات

56

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها
4ـ
2ـ
2ـ
1ـ

إعداد وتصميم على ابراهيم على

مركز الحاسب األلى

91

الهيكل االدارى

كلية الطب البشرى

جامعة بنها

م

االسم

الدرجة

المؤهل

إعداد وتصميم على ابراهيم على

الوظيفة

مركز الحاسب األلى

تاريخ الميالد

الدورات

91

