بيان بادارات الكليه و العاملين بها
أمانة الكليه

أمين الكليه

عزت اسماعيل على خليل
مكتب العميد

مدير مكتب العميد

وليد دمحم حسن حسن النحاس
سمير عبد الفتاح القط
سعيد محروس دمحم طنطاوى
ماهر فتحى كامل
وحدة التطوير التكنولوجى

رئيس قسم

نبيل دمحم فتحى

مختار احمد صابر
وحدة ضمان الجوده

رئيس قسم

خالد مصطفى محمود
دمحم احمد دمحم وهدان
معتز عادل حسن
عبير يحيى سليم موسى
افنان طلعت عبد المنعم عرفه
الشئون القانونيه

سامى كامل محمود دياب
بدر الدين تامر سالم

رعاية شئون أعضاء هيئة التدريس
الهام انور الفرماوى

صفحه  1من 10

رئيس قسم

 18مايو2016 ,

الماجستير االلكترونى
داليا عبد القادر يوسف
مكتب خدمة الكليه لخدمة المجتمع و البيئه
رئيس مكتب

احمد دمحم فهمى
مكتب وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب

رئيس مكتب

غاده السيد احمد
مكتب وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا

رئيس مكتب

مرفت عبد الحميد على

مكتب قسم االذاعه و التلفزيون
رئيس مكتب

ناديه عزيز داوود
مكتب قسم العالقات العامه و االعالن

رئيس مكتب

ماجده دمحم مصيلحى بيومى
مكتب قسم الصحافه

رئيس مكتب

عائشه حسن صبحى
منفذ بيع الكتب

رئيس مكتب

فوقيه حسنين احمد
سعديه دمحم دمحم ابراهيم
نادى كامل عبد الغفار
مطيعه دمحم فتحى
معمل كمبيوتر قسم العالقات العامه و االعالن (رقم )1

رئيس قسم

هشام كمال احمد نوفل

دمحم احمد عبده منصور
معمل الكمبيوتر

الهام على سالمه

صفحه  2من 10

 18مايو2016 ,

المعمل المتطور
على حسن عبد السالم
على عبد المنعم احمد
الموقع االلكترونى

غاده عمران جاد امين
ريهام ابراهيم على احمد
قسم المتابعه و التطوير
رئيس قسم

مياده دمحم صادق
التمريض

ابتسام دمحم ابراهيم دمحم

مسئول

امال احمد سليمان

مكلفه

المكتبه
تغريد مصطفى على جمعه
مدحت على عبد الكريم
فواكه دمحم عبد العزيز
والء سمير كمال عبد الموجود
عمر ابراهيم عبد هللا
احمد هاشم حافظ
نهاد فتحى سليمان
مروه طه الطاهر
نيرمين خالد ابو العال شعيب

مى دمحم حلمى
منال احمد عبد البديع
حمدى سعيد زين الدين

احمد سعيد ابو سريع
مروه عماد حمدى
ابتسام عبده الشحات

مرزوق رمضان عبد الفتاح
وحيده رمضان سعداوى
ساره سعيد نصحى

سميه فتحى كامل
عادل دمحم احمد

صفحه  3من 10

 18مايو2016 ,

رعاية الشباب
مدير اداره

ربيعى على حسن
منى مصطفى رضوان
فاطمه على متولى
ايمن دمحم منير

دمحم عاطف طه كامل
علياء حسن دمحم حسن

الصناديق الخاصه
رئيس قسم

رشديه دمحم دمحم ياسين
فاطمه ناجى سعيده دمحم
ياسمين دمحم عبد المنعم حمدان
احمد سمير عبد الغنى الطويل
ايه عبده محمود

الوسائل التعليميه (االستديو)
رئيس قسم

جمال السعيد عبد السالم
سامح توفيق دمحم عرفه

دمحم ضى احمد احمد حسن
دمحم دمحم خالد عبد المقصود
عبد الناصر عبد اللطيف عيسى

محمود عطيه شرف
دمحم محمود عبد الحميد
ايبك مصطفى مصطفى

دمحم عبد الواحد
محمود دمحم حسين
ايمن الدسوقى طلبه
الحسابات
عبير دمحم على قاسم

رئيس قسم

منصوره حسن دمحم

عزه دمحم عبد القادر
هشام دمحم حسين

صفحه  4من 10

 18مايو2016 ,

التوريدات
رئيس قسم

احمد مصطفى ابو زيد
فاطمه احمد على محمود
محمود سالمه نصر حامد
ياسر عرفه عيد

طه عبد الرحمن
مروان دمحم عبد العظيم
فاطمه عبد العزيز

شعبان الديب على
المخزن
حسين عبد العزيز احمد
خالد صالح رياض شعبان
ماجده ابو ضيف
محمود عبد اللطيف على
المطبعه
رئيس قسم

سالم عبد الهادى دمحم

مصطفى فكرى مصطفى
دمحم حسين مصطفى دمحم سعيد
ياسر عادل عياد

امل السيد بشير
عبيد دمحم عبيد
االرشاد و التسجيل
ايمان كمال عبد هللا

رئيس قسم

شيرين سعيد عبد الرحيم
محمود سعيد عبد الحميد
الهام محمود السيد عبد الواحد
ياسر دمحم الصاوى
اميره عبد العليم

امل ممدوح عبد المنعم
هند سعد فتحى

صفحه  5من 10

 18مايو2016 ,

شئون الطالب
رجائى عبد الراضى عبد العزيز
سليم دمحم سليم
رئيس قسم

امال جرجس خليل
هدى دمحم دمحم داكر

كريمه السيد احمد
ايمان شافعى احمد
انتصار عبد السالم دمحم

سلوى دمحم
الخريجين
هدى حامد احمد الجزار
منى دمحم مسعود
فريد فوزى عبد الحميد
شيماء احمد عبد المنعم وهدان
امال دمحم السيد
الدراسات العليا

رئيس قسم

منى مصطفى جمال
جيهان محمود حامد صالح
نوال على دمحم منصور

عفاف عبد الفتاح على
على احمد على بدوى
احمد السيد دمحم اسماعيل

اسالم نبيل عبد العزيز
سعيد هاشم
هدى على دمحم
شئون االفراد (كادر عام)
ثناء حسن السيد

رئيس قسم

كريم رشاد صديق

ليلى السيد رجب

صفحه  6من 10

 18مايو2016 ,

شئون االفراد (كادر خاص)
رئيس قسم

مديحه عبد المنعم حامد
رشا فاروق دمحم ابراهيم
االء محمود شعبان
دمحم جمعه دمحم بكرى
االستحقاقات

رئيس قسم

مجده زكى دمحم حسين

موسى عبد القادر موسى
هند عبد الرحمن
دمحم سعيد بكرى
االرشيف
رئيس قسم

ميرفت حسن عثمان
ايمان على عيد

عيد محمود حموده
دمحم همام عبد الغفار
امال عبد اللطيف

دمحم عبد ربه عفيفى
الخزنه
على دمحم على
احمد دمحم دمحم حامد
اموره احمد سيد
سهير عبد الستار
مراكز الكليه
كوثر عبد الحميد السيد

عبير مصطفى جمال
عفاف دمحم البرعى

صفحه  7من 10

 18مايو2016 ,

الشئون العامه
يوسف السيد يوسف

رئيس

خالد عبد المنعم السيد ابو العنين
دمحم عبيد ابراهيم خليل
احمد عبد هللا سرحان

يسرى فتحى متولى
بتعه يسين
عماد الدين انور

رزق خليل جاد الكريم
جمعه دمحم حسين
احمد دمحم عوض

فتحى دمحم قطب
احمد دمحم على خليفه
احمد جالل مهنى

جمعه دمحم بكرى
عادل خليل جاد الكريم
محسن على عشماوى
عاطف حلمى خلف
عبد الناصر احمد فؤاد
عبد الحليم خطاب
دمحم عبد الموجود
حلمى فكرى حلمى المشد
ياسر كمال فهمى
رجب شعبان حلمى

السيد ابو العال السيد
ثابت ربيع دمحم
دعاء عبد الحليم

سحر ابراهيم زياده
فاطمه عبد الحميد محمود
سمير حلمى نصر

سميره عبده عبد اللطيف
كريم عبد المجيد
تامر مصطفى مصطفى

هاجر خالد ابو العال
عزت سالم عبد القادر
دمحم احمد عبد الحليم
خطاب هالل امام
صفحه  8من 10

 18مايو2016 ,

الشئون العامه
هدى ابو زيد سيد
مراد محمود محمود
دمحم رجب شحاته
عبد الرحمن وفائى

حامد جمال حامد
صباح السيد الصباغ
حسن عادل حسن دمحم

اسماء دمحم
اسماء احمد حسن
االمن
شريف احمد مسعود
احمد صالح عبد المنعم
احمد دمحم عصمت على دمحم
دمحم صالح عبد المعبود عبد العاطى
محمود عبد الراازق
مصطفى عبد العزيز
على شحاته عبد العال
دمحم عبد الموجود

االستعالمات
احمد عبد الخالق فتحى
خدمات معاونه (نسبة الـ  % 5معوقين)
عونى لطفى موسى
نسبة الـ  % 5معوقين (موظفين)

صباح عبده جرجس غبريال
دمحم عبد السميع احمد بدوى
شريف احمد مرسى مرزوق

وداد فانوس عبد هللا عبد المالك
طارق حمدى عبد الحميد شعبان

صفحه  9من 10

 18مايو2016 ,

وحدة المطبوعات و النشر
يحيى سليم موسى
احمد فكرى عبد الرحمن
مصطفى محمود ابو االنوار

صفحه  10من 10

 18مايو2016 ,

