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إستالم تاريخ    الحاليةالوظيفة  الدرجة  المؤهل  االسم  م

  العمل

  رقم التليفون  البريد االلكتروني  العنوان

@üëc@üëc@üëc@üëc@Z@Z@Z@ZïÜßbyïÜßbyïÜßbyïÜßbybîÜÇ@pýçûß@bîÜÇ@pýçûß@bîÜÇ@pýçûß@bîÜÇ@pýçûß@@@@@´––‚nß´––‚nß´––‚nß´––‚nß´njrß@´njrß@´njrß@´njrß@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@@@@@@@@@
محمد سعد محمد    .١

  الصباغ

ليسانس اآلداب 

  ١٩٨٦ مكتبات

كبير بدرجة 

  عاممدير 

.Sabagh3@Yahoo منوفيةال -  الشهداء –سالمون قبلي   ١/٤/٢٠١٢ مدير إدارة المكتبة

Com 
٠١٠٦٤٩٩١٢١١  

٠٤٨٢٧٥٥٧٠٨  

ليسانس اآلداب   ياسمين السيد إبراهيم   .٢

  ١٩٩٩ مكتبات

 الثانية

  التخصصية

 ثانيأخصائي 

 مكتبات

١٩/٩/

٢٠٠٤  

 ش صبري أبو علم –ل عمارات البترو

   المنوفية- شبين الكوم

Yasmina.elsayed@

yahoo.com 
٠١٠٠٢٩٨٩٤٧٥  

  

رهام مختار صالح    .٣

  الدين

ليسانس اآلداب 

  ١٩٩٩ مكتبات

 الثانية

  التخصصية

 ثانيأخصائي 

 مكتبات

١٩/٩/

٢٠٠٤  

شبين الكوم شارع الحي القبلي أمام مدرسة 

   المنوفية- ناصر

hana_omr2012@y

ahoo.com  
٠١٠٠٦٣٦٩٨٢٩  

ليسانس اآلداب   نادر سعيد النادي   .٤

  ١٩٩٩ مكتبات

 الثانية

  التخصصية

 ثانيأخصائي 

 مكتبات

١٩/٩/

٢٠٠٤  

.nader5eg@yahoo  منوفيةال  - بركة السبع-طنبشا 

com  
٠١٠٦٩٩٣٠٣٣  

بنظام جزء من الوقت تعمل 

 يومين ١/١٢/٢٠١٢من 

  أسبوعيا

ليسانس اآلداب   الجاكىهند محمد    .٥

  ٢٠٠٦ مكتبات

الثالثة 

  التخصصية

أخصائي ثالث 

 مكتبات

١٨/١١/

٢٠١١  

nodym2007@yaho منوفيةال  شبين الكوم -مليج 

o.com  
٠١٤٥٥٧٦٨٩٠ 

  

Bata.mohamed54  منوفية ال-  تال -كفر طبلوها /٣١/١٢أخصائي ثالث الثالثة ليسانس اآلداب   فاطمة محمد طايل   .٦

@yahoo.com 
٠١٠٩٤٢٤٠٩٧٣  
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  ٢٠١٢ مكتبات  ةالتخصصي ٢٠١١مكتبات 

مريانا عبد السيد    .٧

  الصعيدي

ليسانس اآلداب 

 ٢٠١١مكتبات 

الثالثة 

  التخصصية

أخصائي ثالث 

 مكتبات

٣١/١٢/

٢٠١٢  

Mariana.ibrahim  منوفيةال - تال –طوخ دلكه 

@yahoo.com 
٠١٢٨٥٢٥٠٧١٢  

  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@@Z@@Z@@Z@@åí…ìuìßë@´njrß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@åí…ìuìßë@´njrß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@åí…ìuìßë@´njrß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@åí…ìuìßë@´njrß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby¿¿¿¿@@@@ñ‹bucñ‹bucñ‹bucñ‹buc@@@@@@@@
دعاء عبد المنعم    .٨

  الزيات

ليسانس اآلداب 

  ٢٠٠٠ مكتبات

 الثانية

  التخصصية

 ثانيأخصائي 

 مكتبات

١٨/١١/

٢٠١١  

doaa_elzayaat2012 منوفيةال -  شبين الكوم –مليج 

@yahoo.com  
٠١٠٧٠٦٣١٨٠  

أجازة رعاية طفل 

١/٧/٢٠١٣  

أحمد ســعيد    .٩

 حبيشة 

ليسانس اآلداب 

 ١٩٩٤مكتبات 

 الثانية

  التخصصية

 ثانيأخصائي 

 مكتبات

hebash@yahoo.co  منوفيةال - الشهداء -سرسنا  ٢٠٠٢

m 
  أجازة بدون مرتب

عماد محمد  .١٠

  الشعراوى 

ليسانس اآلداب 

 ١٩٩٨مكتبات 

 الثالثة

  التخصصية

أخصائي ثالث 

 مكتبات

ش الشهيد عبد المنعم رياض خلف  ٨    ١٩٩٨

   المنوفية-  بشبين الكومااللىالمطحن 

emad_sharawy@y

ahoo.com  
  أجازة بدون مرتب

@brÛbq@brÛbq@brÛbq@brÛbq@Z@Z@Z@Z@´nÓûß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@´nÓûß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@´nÓûß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßby@´nÓûß@´––‚nß@bîÜÇ@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßëÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßëÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßëÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@@@@@@@@
  ٠١٠٦١٥٤٨٩٤٦     المنوفية- الحي الغربي –شبين الكوم   ٢٠١٢أخصائي ثالث الثالثة ليسانس اآلداب محمود إبراهيم  .١١
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  رقم التليفون  البريد االلكتروني  العنوان

  مؤقتمكتبات  التخصصية ٢٠٠٨ مكتبات  االعصر

نجالء عبد العزيز  .١٢

  رزق

ليسانس اآلداب 

 ٢٠١٠ مكتبات

الثالثة 

  التخصصية

أخصائي ثالث 

  مؤقتمكتبات

  ٠١٠١٢٧٧٧٠٢٣     المنوفية- تال –طوخ دلكة  ٢٠١٢

ليسانس اآلداب   سها عشري السعدني .١٣

 ٢٠٠٧ مكتبات

الثالثة 

  التخصصية

أخصائي ثالث 

  مؤقتمكتبات

       المنوفية- شبين الكوم –بتبس  ٢٠١٢

@bÈia‰@bÈia‰@bÈia‰@bÈia‰@Z@Z@Z@Z�Ëë@bîÜÈÛa@pýçû½a@ïÜßby�Ëë@bîÜÈÛa@pýçû½a@ïÜßby�Ëë@bîÜÈÛa@pýçû½a@ïÜßby�Ëë@bîÜÈÛa@pýçû½a@ïÜßby@@@@´––‚nß´––‚nß´––‚nß´––‚nßÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@ÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@@@@@@@@@
بكالوريوس اقتصاد   أسامة على ربيع .١٤

  منزلي

الثالثة 

  التخصصية

اخصائى بحوث 

  علمية

١٨/١١/

٢٠١١  

 عمارة – مساكن التعاونيات –شبين الكوم 

   المنوفية-  الدور الثالث٩ شقة – أ ٢٧

Usama2224@yaho

o.com 
٠١٠٩٣٨٨٧٥٩٣

-٠٤٨٢٢٣٦٩٥٠  

وليد محمود  .١٥

  الصافورى

بكالوريوس هندسة 

  ٢٠٠٤الكترونية 

الثالثة 

  التخصصية

مهندس شبكات 

  ثالث

١٨/٦/

٢٠١٢  

@waleedelsafoury    المنوفية-  البر الشرقي–شبين الكوم 

gmail.com  
٠١٠٠٤٠٦٦٧٣٠  

يعمل بنظام جزء من الوقت 

 يومين ١/٩/٢٠١٢من 

  أسبوعيا

بكالوريوس هندسة   منى محمود توفيق .١٦

  ٢٠١٢الكترونية 

الثالثة 

  التخصصية

مهندس 

  الكترونيات ثالث

٢١/٥/

٢٠١٤  

  ٠١٠٩٣٠٧٠٥٠٥    المنوفية- شبين الكوم  - برج الغاز 
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 إسماعيل سوالف .١٧

  الخطيب

وريوس هندسة بكال

  الكترونية 

الثالثة 

  التخصصية

مهندس شبكات 

  ثالث

      المنوفية-شبين الكوم   

@b�ßb�@b�ßb�@b�ßb�@b�ßb�@Z@Z@Z@ZÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îäÏ@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îäÏ@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îäÏ@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îäÏ@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßby@@@@@@@@
عاشور عبد الفتاح  .١٨

  الفرماوى

 دبلوم فني صناعي

١٩٨٩  

/١٩/٩  ثالثفني ورش    فنيةثالثة

٢٠٠٤  

ashour_abdo2012  فيةمنوال  -  مركز شبين الكوم -بخاتى 

@yahoo.com  
٠١٢٩٣٠٧٤٧١  

 دبلوم فني صناعي  الفخرانيفتحية سالم  .١٩

١٩٩٠  

فني صيانة   رابعة فنية

  رابعوتشغيل

١٨/١١/

٢٠١١  

fathia_salem2012 منوفيةال  شبين الكوم - بتبس

@yahoo.com  
٠١٨٨٥٧٣٧٠٠  

@b�…b�@b�…b�@b�…b�@b�…b�@Z@Z@Z@ZÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îibn×@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îibn×@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îibn×@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@´îibn×@òĐ�ìnß@pýçûß@ïÜßby@@@@@@@@
 دبلوم فني تجارى  سمية صبري أبو زيد  .٢٠

١٩٨٥  

كاتب شئون  رابعة مكتبية

  رابعإدارية

١٨/١١/

٢٠١١  

somia_sabry2012 المنوفية -  شبين الكوم –مليج 

@yahoo.com  
٠١٧٤٠٣٧١٢٤  

  ٠١٠٦٣٤٩٢٨٠٩    المنوفية-  البر الشرقي–سبين الكوم /١٨/١١كاتب شئون  رابعة مكتبية دبلوم فني تجارى  همت حسن محمد .٢١
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  ٢٠١١  رابعإدارية  ١٩٩٢

@bÈib�@bÈib�@bÈib�@bÈib�@Z@Z@Z@ZÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@òãëbÈß@pbß†�@òîßþa@ìª@ñ…bè‘@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@òãëbÈß@pbß†�@òîßþa@ìª@ñ…bè‘@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@òãëbÈß@pbß†�@òîßþa@ìª@ñ…bè‘@ïÜßbyÝàÈÛa@÷c‰@óÜÇ@åí…ìuìßë@òãëbÈß@pbß†�@òîßþa@ìª@ñ…bè‘@ïÜßby@@@@@@@@
عامل خدمات   رابعة خدمية  محو أمية  سن محمد أنوار ح .٢٢

  رابعمعاونة

  ٠١٢٢٥٨٩٧٧٦١    المنوفية- شبين الكوم – الماى  ١/٧/٢٠٠٨

عامل خدمات   محو أمية  عنتر محمد محمود .٢٣

   مؤقتمعاونة

عامل خدمات 

   مؤقتمعاونة

       المنوفية- شبين الكوم –ميت فارس   ١/٧/٢٠١٤

  ) .١٠(  االجمالى  :٣=  في أجازة متنوعة :  ٧= ى رأس العمل  عل: ١٠= عدد األخصائيين المثبتين  •

  ) .٣(  االجمالى :ال يوجد =  في أجازة : ٣=  على رأس العمل ٣= عدد األخصائيين المؤقتين  •

  ) .٤(  االجمالى :بحوث علمية اخصائى  ١ + مهندس ٣ : ٤= مؤهل عالي غير متخصص  •

  ) .٢(  االجمالى ٢= عدد الفنيين  •

  ) .٢(  االجمالى ٢=  الكتابيين عدد •

  ) .٢(  االجمالى   مؤقت١+ مثيت ١= خدمات معاونة  •

 .٣=  وخدمات معاونة  في أجازة متنوعة وإداري اخصائى ومهندس وفني ٢٠= الموجود على رأس العمل = االجمالى  •


