
     

 

 

 

 بالتسكين بيان بأسماء السادة اإلداريين الموجودين باإلدارات وأقسام الكلية                        

 8102/9210للعام الجامعى                                             

    

 

 

                          قسم الخريجين  

      

 

 مالحظات التسكين االســــــــــــــم            مسلسل

 أمــــين عام الكلـــــية      

  أخصائى شئون طالب السيد/ محمد السيد عبدالله العشماوى  2

    

 قسم شئون الطـــــالب      

  ثالث وثائق ومكتبات 0أ محمد محمود أبو حمر عبير السيدة / 1

  آله كاتبه بدرجة كبير  0ك  السيدة /  منال محمد عبد العليم 2

  داريه رابعشئون إ 0ك  عزة محمد سمير محمد شرف السيدة / 4

5    

  أخصائى شئون تعليم ثالث      السيد/ محمد محمود السيد فوده 6

 بالخارج دراسات عليا  ثالث 0أ السيدة/ أسماء صبحى السيد                                          7

 بالخارج ايطاليا    شئون طالب ثالث 0ا السيدة/ صفاء صابر أحمد الشيخ 8

  أخصائى شئون طالب ثاالث أميره حسن مصطفى المحالوى /السيدة 9

  ثالثه مهندس زراع السيدة / رانيا محمد عبد العزيز بيومى 00

  ثالث كاتب شئون إداريه السيدة / زينات عبد العاطى درويش 11

  نييق نظم ولوائح ثاتطب 0أ نشوى محمد محمود أبو حمر السيدة / 0



     

 رقم الموبايل التسكين االســــــــــــــم            مسلسل

 إدارة  الشئــــون اإلداريــــة       

  / شئون إدارية ثان 0ا ر/ رندا محمد محمود أبو حمالسيدة 0

  ماليه بدرجة مدير عام 0ش 0أ السيد / محمد شفيق أبوشهبه  2

  فنى زراعى رابع عبد الجواد الشناوي السيدة / منال 3

  ك شئون ماليه ثالث السيدة / حنان مصطفى السيد  4

  شئون إداريه ثالث 0أ السيد/ محمد محمود األشرم 5

  أمين مكتبه ثالث 0أ السيدة / نورا أحمد فتحى                                         7

  شئون ماليه ثالث أجازة بدون مرتب 0أ وضغاده سمير عبد المنعم ع السيده /  8

  كاتب شئون إدارية أول السيدة/ وفاء على محمود الطايفه  9

  عالقات علميه ثالث 0ا  / ياسر أحمد متولى الحسينى السيد  20

  شئون إداريه  ثانى 0أ السيد / سمير سعيد رضوان شعبان 22

 قسم اإلستحقاقات         

  شئون ماليه بدرجة كبير 0أ المحسن حسن البكرىالسيده / زينب   0

  أ/ شئون إداريه ثالث السيده/ ناهد سعيد مسعود عبد الحميد  2

3    

  عالقات عامه ثانى 0أ      السيده/ رانيا مجدى كامل جرجس  4

   أ/ شئون إداريه ثالث ا محمد فتحى السيده/ هويدا  5

  فنى زراعى رابع                            السيد / محمد عاطف الزليانى       6

 قسم األرشيف          

  شئون إداريه ثالث 0أ مرفت لطفى محمد عبد الحميد / السيده  0

  فنى زراعى رابع السيدة / إيمان مصطفى طه شكر 2

  لث فنى نقش وزخرفه ثا السيد / إيهاب عيد إبراهيم الشريف                              3

  نظم ولوائح ثالث 0أ ميد حسين رجبحالسيد/ محمد عبد ال 4

5    



 

 إدارة الشئــــــــون الماليــــة   

   شئون مالية بدرجة مدير عام 0ا                                    السيد/ عزت عبد المجيد عبد العال  0

  رفة ثالثفنى نقش وزخ السيدة / داليا عبد القادر محمد  2

 قســـــــم المشتريات      

  ثانى شئون مالية 0أ السيد/ محمد إبراهيم أبو مسلم شاهين 0

  ثالث تشغيل حاسب آلى 0أ السيدة / سالى سالم على محفوظ  2

  ش ماليه ثالث 0أ السيدة / راشا يحيى محمد عبد الرحمن  3

  ماليه ثالث 0ش 0أ السيد / عبد الفتاح إبراهيم محمد السيد 4

  ثالث أخصائى شئون إداريه السيده / إيمان محمود عبد المعطى حماده                           5

 بالخارج ثانىماليه  0ش 0أ السيدة / هبه أسامه محمد أبوفرحه                                 6

  تطبيق نظم ولوائح ثالث 0ا السيده / أحمد مصطفى عبد العاطى 7

  تطبيق نظم ولوائح ثالث 0ا السيد / احمد إبراهيم محمد خليل زيدان 8

 قـــــسم الخزينــــــــــــــــة  

  أنشطة ثقافيه بدرجة مدير عام 0أ                                السيد / عبد المجيد عبد الغنى موسى 0

  f لغة مترجم ثالث 0أ السيد / رمضان عبد الله رمضان  2

3    

 قسم المخـــــــــــــــــازن    

  بدرجة كبير فوظاتسكرتارية مح 0ك  السيد/ حسن حسن الشريف  0

  بدرجة كبيرسكرتارية محفوظات  0ك   الشناويالسيد/ صالح عبد المنعم  2

  شئون إدارية بدركة كبير 0ك السيد / سمير مصطفى الشامى 3

  بدركة كبير  شئون مخزنيهكتاب ك  ىالسيد / عبد المقصود حسين الشون 4

  ثالث فنى زراعى السيد / محمد أحمد عبد الروؤف أبوصالحه                                           5

  كاتب شئون إدرية رابع السيدة / إيناس حسن مصطفى  6

  ثالثفنى شئون هندسية   السيد / وفيق أحمد متولى سمك  7



 

 

 رقم الموبايل التسكين ـــــــــم           االســـــ مسلسل

 إدارة اإلحصــــــــاء                 

  بدرجة مدير عام مكتباتأخصائى  السيدة / فاطمة محمد الشيتى                                    0

  سكرتارية ومحفوظات بدرجة مدير عام السيدة / فافى حسن محمد حسن جاد 2

  إسكان ثان 0أ مينا مجدى فهيم السيد / 3

 قسم العــــالقات الثقافيـــــة        

   أخصائى مكتبات بدرجة مدير عام                                        العالالسيدة / عزة حسن عبد  0

  سكرتارية ومحفوظات رابع 0ك السيدة / شيماء محمد عبد المقصود  2

 حســــــابيةالوحدة ال             

  ك آله كاتبه درجه كبير     سمية كامل محمد يونس  السيدة / 0

  كتاب شئون ماليه بدرجة كبير  0ك أميرة على عطيـة  السيدة / 2

  شئون ماليه أول 0أ نىبيالش السيد / أحمد عبد الفتاح 3

  أخصائى شئون ماليه أول السيده /  هناء سمير أحمد طه 4

 أجازة مرضى ماليه ثالث مرضى 0ش 0ك  نصر عنتر                                            السيدة / عال 5

  سكرتاريه ومحفوظات رابع 0ك       السيدة / كريمة أحمد محمد العزازى                                   6

  شئون مالية ثالث 0ك  السيده / السيدة جمال فرحات  7

  ك شئون إدارية أول        حماد  محمد محمد   ينبز/  سيدةال 8

  أخصائى شئون إداريه ثالث إنتصار صالح عبد  الحميد / السيدة 9

  أخصائى شئون إداريه ثالث نجالء فتحى حسين مصطفى السيده / 00

  أخصائى شئون مالية ثالث إيمان زغلول  حامد السماحى السيده/   00

  تطبيق نظم ولوائح ثالث 0ا    حكيم محمد مهناالسيدة/ حياة عبد ال 02

  شئون مالية رابع 0ك السيدة/ رحاب جمال عبد الجواد                                      03

  أخصائى إسكان ثانى السيدة / رشا عبد الواحد سمان  04



 قســــــم رعاية الشباب          

  اولضىريا 0أ  السيد/ محمد عبد المنعم النحاس  0

  اولىإجتماعى 0ا السيدة/ هبه أحمد عبد الشافى  2

 رعاية أسرة رياضى ثالث 0أ السيد / محمد عبد العزيز عبد الله  3

 بالخارج رياضى ثالث 0أ  السيد/ محمد السعيد مجاهد شحاته 4

  رياضى ثالث 0أ السيدة/ سحر رجب أحمد الشعراوى                           5

  أخصائى رياضى ثالث        السيد / عمرو محمد كمال غرابه 6

  رياضى ثالث 0أ السيد / الحسن على محمد فاخر 7

 بالخارج ثانرياضى  0أ         السيدة / إنتصار الشحات مصطفى                        8

  رياضى ثالث 0أ مهيب محمد نبوى صالحالسيد /   

    

  

                    مركز الخدمة العامة والعالج باألجر

  طبيب أسنان ثان / وسام عبد اللطيف الرشيدىط  2

  طبيب أسنان ثان / سيد فتحى مغاورى  دط 1

                            الدمهوجي  السيد  حسن/   السيد  3
  ثانشئون عاملين  0أ

  ثانملين رعايه عا 0أ السيدة / هانم عبد الحميد إسماعيل  4

  أخصائى تغذية ثالث السيدة / أمانى محمد عثمان دارز   5

  ثلث أخصائ إسكان السيده / سحر سعيد شبانه   6

  تمريض ثالث 0أ السيدة/  رنا مأمون إبراهيم نعيم 7

 واإلدارى المالى  التوجية قســم          

  ش مالية بدرجة كبير 0أ      مهيب حسن أمال/  السيدة 0

  شئون إداريه بدرجة كبير 0أ  ه  / أمال محمد محمد الشيخالسيد 2

   
 (  itوحدة )  

  مدير عامأمين مكتبة  بدرجة  0أ  األستاذ / خالد عبد الطيف الصعيدي                                 0

        



 

 

 

 قسم التخطيط والمتابعة  

  أخصائى شئون مالية بدرجة كبي                           ة          الزرق السيد محمد/  السيد  0

 الشئون القانونية      

  تطبيق نظم ولوائح ثالث 0ا قوى عميرةلالسيد/ محمد عبد القادر عبد ا 0

  ثالثشئون مالية  0ك   السيدة/ سناء أحمد سعد الصفطى  2

 ) مكتبة الطالب ( إدارة المكتبــــــــــــات    

  وثائق ومكتبات كبير 0أ سيد / أشرف حسن خضرال 0

  كاتب ألة كاتبة أول السيدة / غالية  لبيب  عامر 2

 المكتبة الرقمية           

  أولوثائق مكتبات 0أ السيدة/ امنية محمد بكر أيوب  0

    

 مكتبة الدراسات العليا             

  كبيرمكتبات بدرجة  0أ السيدة / دعاء محمد كمال 0

                   المكتبة السمعبصرية

  كبير مكتبات بدرجة  0أ السيد / أسامه عيد ندا 0

 قســــم الدراسات العليــــــا              

  رياضىأول 0أ / محمد ربيع عيد حمزة د السيد 0

 بالخارج ثالث دراسات عليا 0أ رة/ سمر محمد فتحى دو يداالسيد 2

  دراسات عليا ثالث 0أ ينب على محمد نوفلالسيدة/ ز  3

  عالقات عامه ثالث 0أ السيدة / نعمات سامي سليمان عبد الجواد 4

  شئون طالب ثالث 0أ السيد / فيصل عبد الحميد منصور 5

                 السيدة / دينا إبرهيم الصواف                    6
 ثالث مهندس زراعى 

 

   7       

 وحدة ضمـــــــان الجودة     



  ماليه ثالث 0ش 0أ السيدة / نيروز على أبو زهرة  0

  فنى شئون هندسيه ثالث السيد / هاني عادل عبد المسيح  2

  ثالث عالقات ثقافيه وعلميه0أ هبه حامد شتله                                                   السيدة /  3

 العامــــــــــــــــة العالقات قسم     

  سكرتارية ومحفوظات  بدرجة كبير 0ك                                       السيد/ عاشور محمد حمادة  0

   قســم الشئون هندسية     

  مهندش ثان إتصاالت0أ عال أحمد محمد خطابم / السيدة  0

 بالخارج ه ثالثفنى أجهزة طبي السيد/ عمرو سعيد عبد العزيز رضوان  2

  فنى أجهزة طبيه ثالث السيدة/نجالء عماد سعد النني 3

  فنى تكييف وتبريد أول السيد / حسنين محمد محمد الزلبانى  4

  مهندس عماره ثالث /عزة جمال صبحى فرحاتم  السيدة 5

  مهندس ثالث كهرباء / مى أحمد عبد اللهم السيدة  6

 بالخارج مهندس ثالث إتصاالت جليل/ محمد دياب عبد الم السيد  7

  فنى أجهزة طبيه اول السيد / مدحت إبراهيم محمد نحله 8

 بالخارج فنى أجهزة طبيه أول السيد  / هشام أبو الفتوح مبارك  9

  فنى صيانه رابع السيد / أيمن قطب السيد الطريجى 00

  فنى زخرفه وأعالن رابع السيدة / منى إبراهيم فتح الباب  00

 بالخارج فنى أجهزة طبيه ثالث  السيد / مصطفى  إبراهيم  بسيونى 02

  فنى أجهزة طبيه ثالث نصارعيد السيد / محمود فتحى  03

 بالخارج مهندس ثالث السيد م / هشام محمد المرابع                                             14

  فنى أجهزة طبيه ثالث السيدة / إيمان مصطفى عبد اللطيف   05

 إنتداب مرسى مطروح فنى أجهزة طبيه ثالث السيدة / فاطمة  عنتر ذكى الكفراوي                                   06

 بالخارج مهندس ثالث إتصاالت السيد م / محمد محمد عبد اللطيف جاد 07

 بالخارج فنى صيانه رابع            مرعى                            أحمد  المحمدىالسيد / هشام   08

 بالخارج فنى معمل ثالث السيد / رزق  براهيم  خليفه د شيش 09

  فنى  أجهزة طبية رابع السيدة/ رقيه كمال كمال السعدنى 20



  فنى  أجهزة طبية رابع السيدة أميرة محروس أبو النصر عبد المنعم   21

  فنى أجهزة طبيه رابع       السيدة/ نجالء عادل محمد شلبى 11

  فنى أجهزة طبيه رابع      السيد/ محمد مهدى محمد مرعى 12

  فنى اجهزة طبية رابع السيدة/ شرين شفيق محروس 12

  رابع يةفنى شئون هندس السيد/ إبراهيم عبد البصير أبو زيد 15

  فنى أجهزة طبية رابع السيدة/ هدير محمد السيد البربرى 16

  فنى أجهزة طبية رابع / نورهان محمد عبد الفتاحالسيدة 17

  فنى أجهزة طبية رابع السيد/ محمد الشناوى محمود محمد هالل 18

  فنى أجهزة طبية رابع أ/ إبراهيم هاشم عبد العليم رخا 19

  فنى أجهزة طبية رابع ا/ باسل عالء عبد الحميد محمد رمضان 20

  أجهزة طبية رابع فنى أ/ هشام محمد إبراهيم سليم 22

  فنى أجهزة طبية رابع أ/ محمود سامى على المشاعلى 21

    

 إدارة شئون خدمة المجتمع والبيئة  

  ثالثأخصائى عالقات عامه  السيد/ سامى أحمد خليفه كبش   0

  لثشئون إداريه ثا 0ك السيدة / غادة إبراهيم فرج الشريف 2

  ثالثش مالية  0أ      أمانى  محمود خلف سيد/  السيدة 3

   قسم الحدائق والبساتين        

  مهندس زراعى ثالث  السيدة / شيماء فتحى محمد الشيخ 0

  زراعه رابع     السيد / أحمد محمد محمود خطاب 2

 العامة الشـــــــــــئون قسم 

  شئون ماليه رابع 0ك السيدة / نادية إبراهيم المرحومى  2

 قسم الطباعــــــة والتصــــــــــوير             

  فنى شئون هندسيه رابع السيد / نصر محمد مكاوي الشريف                                      0

  رابغفنى شئون هندسيه                                         طوطالسيد / هشام إبراهيم زع  2

  قسم خدمة المواطنين             

  شئون مالية أول 0ك السيد / على عبد السالم أبو الروس                                 0



   الكلية مجلس أمانة             

  شئون إدارية  0كبير كتاب بهنسى أحمد زنيب/  السيدة 0

 العمـــــــــــــيد مكتب مدير             

  ثالث أخصائى عالقات ثقافيه السيدة/ والء جابر  عبد الله سليمان  0

  ثالث أخصائى عالقات ثقافيه السيدة/  ياسمين صبحي محمد                                      2

 سكرتارية وكيل الكلــية لشئون التعليم والطالب          

 السيدة  / ألطاف لبيب  محمد أحمد خطاب   0
  زراعى ثالث 0أ 

             

 سكرتارية وكيل الكلــية للدراسات العليا والبحوث       

  شئون إداريه بدرجة مدير السيدة/ عزة شحاتة إبراهيم  0

 سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

  معمل ثالث 0أ                                         هند عزت محمود الســــيد   0

 

 طب أسنان األطفالتارية قسم  سكر      

  وثائق ومكتبات كبير 0أ ناهد محمود بركات/  ةالسيد 0

 طب الفم وأمراض اللثةسكرتارية  قسم         

  شئون مالية ثالث 0أ                                نهى أحمد شوقى/  ةالسيد  0

 التقويمسكرتارية  قسم         

0  
  

 جراحة الفمقسم   سكرتارية        

  فنى صحى اول   نجوى محمد أحمد حمادة السيدة /    0

 األستعاضة الصناعيةسكرتارية  قسم           

  بدرجة كبيرشئون عاملين  0ك أمينه عبد الغنى المشدالسيدة /  0

   

 سكرتارية قسم بيولوجيا  الفم    

   تبات ثالثمك  0أ السدة / دينا طه عبد الفتاح إبراهيم فسخ 0

 خواص الموادسكرتارية  قسم      



      

 

 قسم األشعــــة 

  فنى زخرفه ونقش رابع السيدة / هدى محمد فتحى المؤذن  0  

    

  اول فنى أشعة السيدة / هالة الفاروق إسكندر 0

  نيثا فنى أشعة السيد / مصطفى مطاوع حمزة         2

  فنى صحى رابع اجىشيماء حمزة خفالالسيدة /    3

 أجازة فنى أشعة ثان السيد / على أحمد عبد الفتاح                                       4

 أجازة فنى أشعة رابع السيد / رضا سعيد عبد السالم حسنين  5

  فنى أشعة رابع السيده / زينب صبحى ندا  6

  رابعفنى أشعة  السيدة/ أميرة عبد الوهاب محمد الشينى  7

  فنى أشعة رابع مديحة عزازى الفيومىالسيدة/  8

  فنى أشعة رابع بسيونى قطب محمد السيدة / سارة 9

        

   معمل األستعاضة                                                  

  اولفنى معمل  السيدة /  أفكار لطفى عبد الحافظ        0

 خارج البالد أولفنى أسنان  بو المكارمالسيد / شريف محمود أ  2

  أولفنى أسنان  السيد/  هشام فرج على يحيى    3

  فى معمل رابع السيده/ ندى ناجى عزام 4

  فنى معمل رابع صالح إبراهيم السعدنى ريهامالسيدة/  5

  فنى أسنان ثالث السيدة / عزة إبراهيم محمد على 6

  فنى أسنان رابع لعالالسيدة/ شروق جمال صالح عبد ا 7

                            ) طالب (معمـــل العالج التحفظى   

  أولفنى أسنان  السيد /  أحمد الشناوى النجا ر  0



 

  ولأفنى أسنان  السيد / عاطف مصطفى صالح       2

 المعمل المركزى ) األبحاث العلمية (      

  فنى أسنان رابع تاحالسيد / عبد الفتاح مجدى عبد الف 0

      

      

  التحفظى  معـمل العـالج    

           أول فنى معمل السيدة / صلوحة الغـريب األبشهى   0

                                      معمل تقويم األسنان        
 

 

 ) بالخارج (  ثالثفنى أسنان   السيد / عبد الله إبراهيم عبد الله   0

  ثالثفنى أسنان   سيد محمد حميدة الالسيد /    2

 ) بالخارج ( ثالثفنى أسنان   السيد  / أحمد جمال الدين السيد نصر 3

   معمل تقويم أسنان أطفال      

  ثانىفنى أسنان  السيد /  أكرامى عبد المنعم عبد الجليل         0

 مركز العالج باألجر      

  ثانىفنى معمل  مد السيد شرباشالسيد / محمود مح 0

         

 معمل  بيولوجيا الفم                                             

  

 بالخارج                  ثالث فنى صحى السيد /  محمد شكرى إبراهيم عواض  0

  أسنان رابعفنى  أجازة وضع  السيدة/ أسماء أحمد السيد السويدى  2

  كميائى  ثالث  0أ  بثينه عبد الستار السودانىالسيدة/  3

  معمل تحاليل رابع 0أ السيدة / شيماء جمال الصاوى  4

  / فنى معمل رابع0ا السيدة/ رباب جمال مصطفى أحمد 5

           

 معمل باثولوجيا الفم                                                 

  فنى معمل ثالث جرجس السيد ة / نهى فتحى عطيه  1



    

 

 

     

 

 

 

  كميائى ثالث أحمد عبد الفتاح عبد الهادى يوسف السيد / 2

  فنى معمل رابع السيد / محمود مؤمن محمد حمودة 3

  فنى معمل رابع محمود السيدة/ نغريد سمير إبراهيم 4

    

          

 مشـــــرف تمريض     

  ض بدرجة كبيرتمري0أ السيدة /  أمانى محمد أبو العينين  0

  بدرجة كبيرتمريض 0أ السيدة / أمال محمد على قطب                                    2

  أولتمريض  0أ السيدة/ عبير عطا الله محمود                                       3

 الخارج أولتمريض 0أ السيدة / هناء عطيه إسماعيل  4

 بالخارج تمريض ثالث 0أ النجارالسيدة / أمينه أحمد   5

  تمريض ثالث 0أ السيدة/  رنا مأمون إبراهيم نعيم 6

  تمريض ثالث 0أ السيدة/ هبه ابراهيم على األقرع   7

  تمريض ثالث 0أ / أية شحته عبد العزيز إبراهيمهلسيدا   8

  تمريض ثالث 0أ عاية طفل               السيدة / رواء محمد فوزى مجاهد 9

  تمريض ثالث 0أ السيدة/ رانيا  مختار عبد اللطيف محجوب  10

  تمريض ثالث 0أ الفتاحالسيدة/ رضا أبو العلمين عبد   11

 أجازة رعاية طفل تمريض ثالث 0أ السيدة / مروة سعيد حسن الدسوقى 12

  تمريض ثالث 0أ داليب/ جهاد محمد عبد المنعم السيدة 13

  تمريض ثالث 0أ محمد غازى داليا محمود السيدة/ 14


