
 السادة شاغلي وظائف اإلدارة العليابيان بأمساء 

 الوظيفة االسم م

 أمین الجامعة  السید/أسامة عبدالفتاح موسى أحمد 1

 أمین الجامعة المساعد للشئون اإلداریة السید/ سعد محمد عبدالوهاب مصطفى العیسوى 2

 التعلیم والطالبأمین الجامعة المساعد لشئون  السید/ محمد أحمد عبداللطیف متولى 3

 مدیر عام الشئون الطبیة الطبیب/ خالد إبراهیم محمد مهدى 4

 مدیر عام شئون التعلیم والطالب السید/ محمود فرج محمود سعید 5

 واإلداري الماليمدیر عام التوجیه  السید/ محمد عبد المنعم عبد القادر أحمد  6

 العالقات الثقافیةمدیر عام  السیدة/ لمیاء محمود على محمد 7

 مدیر عام شئون أعضاء هیئة التدریس السید/ أسامة محمد المرسى عبده 8

 مدیر عام الموازنة والحسابات السید/ مجدى محمد فرید أحمد 9

 مدیر عام البحوث السیدة/ إیناس محمد عبدالرحیم  شعبان 10

 المشروعات البیئیةمدیر عام  طلبه أحمد جاد الشربینيالسید/ إیهاب رجب  11

 مدیر عام الدراسات العلیا السید/ السید على على الشحات 12

 مدیر عام شئون العاملین السیدة/ سحر وجیه إبراهیم الشوربجى 13

 مدیر عام مركز المعلومات والتوثیق ودعم اتخاذ القرار السیدة/ لیلى حسن صالح محفوظ 14

 مدیر عام العالقات العامة الشحاتالسید/ طارق صالح الدین محمد  15

 أمین كلیة التربیة السید/ مجدى محمد على السید 16

 مدیر عام مكتب أمین الجامعة السیدة/ نهاد محمود حافظ أحمد 17

 أمین كلیة الصیدلة السید/ محمد أحمد محمد المصیلحى السید 18

 التجارةأمین كلیة  السید/ محمد هشام مصطفى عبدالسالم البالسى  19

 أمین عام مركز أمراض الكلى والمسالك البولیة السید/ محمد عبدالسالم محمد كیوان 20

 أمین كلیة الهندسة  السیدة/ مدیحه محمد إسماعیل عثمان 21

 مدیر عام مركز جراحة الجهاز الهضمي السید/ محمد إبراهیم على یوسف 22

 مدیر عام التنظیم واإلدارة السیدة/ أمینة صالح سلیمان سلیمان خلیفة 23

 مدیر عام الشئون اإلداریة السید/ محمد مصطفى عبدالسالم البزاوى 24

 أمین كلیة الطب السید/ أشرف توفیق أبوبكر الدیب 25
  



 السادة شاغلي وظائف اإلدارة العليابيان بأمساء تابع 

 الوظيفة االسم م
 اآلدابأمین كلیة  السید/ هالل إبراهیم بركات زید 26

 مدیر عام الشئون الهندسیة المهندس/ السید إبراهیم إبراهیم المرسى 27

 مدیر عام المكتبات والوثائق السید/ مدحت إسماعیل السعید سید أحمد عوض 28

 مدیر عام المدن الجامعیة السید/ محمد عبد المنعم أبو النصر محمد 29

 الحقوقأمین كلیة  السید/ محمد أحمد شعبان أمین 30
 

  



 مديري اإلدارات

 رقم القرار و تارخيه اجلهة املسمى الوظيفي االسم

 السیدة/ هدى عبد الرحمن أحمد عیسي
كبیر أخصائیین شئون خدمات 

 اجتماعیة بدرجة مدیر عام
قیام بعمل مدیر إدارة النشاط الثقافي باإلدارة ال

 العامة لرعایة الشباب
) بتاریخ 2523(

23/10/2018 

 السیدة/ وفاء مصطفي كامل حسان
كبیر أخصائیین شئون تعلیم بدرجة 

 مدیر عام
 القیام بعمل مدیر إدارة المكتبة بكلیة اآلداب

) بتاریخ 1421(
13/6/2018 

 السید/ عاطف أبو الوفا عبد الغنى
أخصائي شئون عاملین ثان بالدرجة 

 الثانیة التخصصیة
ندب القیام بعمل مدیر إدارة المكتب الفني 

 بمكتب أمین عام الجامعة
) بتاریخ 1635(

12/7/2018 

 أخصائي تنظیم وٕادارة أول السیدة/ سحر محمد أحمد رجب
بعمل مدیر إدارة السكرتاریة بمكتب القیام 

 أمین عام الجامعة
) بتاریخ 1634(

12/7/2018 

 السیدة/ طارق لطفى السید
أخصائي تطبیق نظم و لوائح وظیفیة 

 أول
تسییر أعمال مدیر إدارة الشئون اإلداریة 

 بكلیة الصیدلة
بتاریخ ) 1679(

17/7/2018 

 السیدة/ عطیات محمد شوقت رمضان
أخصائي شئون تسجیل و خریجین 

 أول
تعیین مدیر إدارة شئون الخریجین بكلیة 

 الصیدلة
)1714 (
22/7/2018 

 السید/على محمد عزت عمر
كبیر أخصائیین شئون خدمات 
 اجتماعیة بدرجة مدیر عام 

النشاط االجتماعي و تسییر أعمال إدارة 
 اإلدارة العامة لرعایة الطالب –الرحالت 

) بتاریخ 2484(
21/10/2018 

 السید/ عادل صبري هالل إبراهیم
كبیر أخصائیین شئون إداریة بدرجة 

 مدیر عام
القیام بعمل مدیر إدارة التوجیه اإلداري باإلدارة 

 العامة للتوجیه المالي واإلداري 
) بتاریخ 1740(

24/7/2018 

السیدة/ نشوى عبد الوهاب مؤمن 
 الدسوقي

كبیر أخصائیین شئون إداریة بدرجة 
 مدیر عام

القیام بعمل مدیر إدارة المشروعات البحثیة 
 باإلدارة العامة للبحوث

)1680( 
18/7/2018 

السیدة/منى عبد العزیز على عبد 
 العزیز 

كبیر أخصائیین شئون تعلیم بدرجة 
 مدیر عام 

القیام بعمل مدیر إدارة شئون الدراسة و 
 االمتحانات بكلیة الصیدلة 

) بتاریخ 1910(
13/8/2018 

 السیدة/ شیرین أحمد حسن یسن
كبیر أخصائیین شئون مالیة بدرجة 

 مدیر عام
العامة القیام بعمل مدیر إدارة الموازنة باإلدارة 

 للموازنة و الحسابات 
) بتاریخ 1843(

6/8/2018 

عزة فاروق محمد فهیم عبد  السیدة/
 المجید

 كبیر أطباء بشریین بدرجة مدیر عام 
  – العالجيمدیر إدارة الطب 

 اإلدارة العامة للشئون الطبیة
) بتاریخ 2272(

30/9/2018 

 أخصائي تنظیم و إدارة ثان رنا محمود عثمان السیدة/
  –القیام بعمل مدیر إدارة التدریب 

 واإلدارةاإلدارة العامة للتنظیم 
) بتاریخ 2483(

21/10/2018 

 السید/ عالء عبد الخبیر العدل
كبیر مهندسین زراعیین بدرجة مدیر 

 عام
 القیام بعمل مدیر إدارة الحدائق بالجامعة 

) بتاریخ 2355(
9/10/2018 

 السید/ مصطفي أمین جابر
كبیر أخصائیین شئون خدمات 

 بدرجة مدیر عام اجتماعیة
 القیام بعمل مدیر إدارة اإلتصاالت و المؤتمرات

) بتاریخ 2617(
1/11/2018 
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