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 بٌان باسماء السادة الموظفٌن بالكلٌةورؤساء االقسام 
 

 مالحظات االسم م

  الصاوىهبه هللا عبد السالم  1

  محمود السٌد حسن حسونة 2

 رئٌس قسم رعاٌه الشباب  سمٌر إبراهٌم محمد عمرو 3

 رئٌس قسم شئون عاملٌن محمد  حامد معوض السٌد  4

  عبد المعطى محمد احمد جاوٌش 5

  امٌرة بالل علوانى بالل 6

  اسامة عبد السمٌع عبد السالم قاسم 7

  محمد مصطفى ابراهٌم فرحانة 8

  كرٌمهبسٌونى سلٌمان الحداد 9

  هبة عبد الكرٌم محمد حجازى 10

  ماٌسة عبد الحمٌد محمد ابو كشك 11

  صفاء زغلول عبد المقصود  12

  محمد عبد المنعم ابراهٌم عسل 13

 رئٌس قسم االستحقاقات لمٌاء عبد البارى عبد هللا جبرٌل  14

  شٌرٌن حسٌن حافظ 15

 رئٌس قسم العالقات الثقافٌه حسن على عبد الفتاح 16

  باسم عبدالعزبز  مختار 17

 رئٌس قسم المخازن والمشترٌات محمدمحمد عبدالعزٌز غزالة 18

 رئٌس قسم شئون التعلٌم والطالب  محمد فوزي عبدالسالم 19
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  مروه محسن نصرهللا الشمسى 20

  أحمد محمد خمٌس النوام 21

  شٌماء محمد عبدالمعبود 22

  عزة محمد خلٌل 23

  زكرٌا محمد مختار  24

  سالمة اسماعٌل اسماعٌل  25

 رئٌس قسم الدراسات العلٌا خالد الولٌد حلمى عبد الخالق  26

  عادل صبحى عبد الحمٌد حوتة 27

  رانٌاعاطفمحمدمٌل 28

  محمد عبد القصود سعد 29

  منال رجب محمود مبروك 30

  احمد سعٌد عبد العلٌم حسٌن الزناتى 31

  محمد عبدالسالم محمد الكومى 32

  دعاء سامى السٌدمحمد حسن 33

  حسام عبد العزٌز على علوانى 34

  دٌنامحمدسعدعبدالرازق 35

  هدٌر ٌمٌن عبد المنعم الرجال 36

  محمد فتح هللا عبد المنعم فٌاض 37

  شروق السٌد السٌد بالل  38

  حنان فكرى عسران النجار 39

  فوزى سعٌد صالح عبد المولى 40

  انور جالل عبد الحلٌم 41
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  عالء الدٌن محمد احمد حرفوش  42

  مصطفى محمد ابو طالب  43

  هادى صبرى محمد عوٌضة 44

  كنز رضوان عبداللة الشرقاوى 45

  محمود فاٌز محمود فتح هللا 46

  عالء الدٌن على عبد العزٌز الكومى 47

  عبد الحمٌد محمد موسى حقاق 48

  محمد على عباس سرور 49

  عمرو عبد الحمٌد أحمد 50

  أحمد ابراهٌم محمد عبد الرازق 51

  رامى ابو المجد محمود الشافعى 52

  ابراهٌم محمود محمد قندٌل 53

  سعٌد نوح عبد الرحٌم خمٌس 54

  محمد فتحى عبد المقصود 55

  أحمد محمد أحمد أبوشوشة 56

  عبد المقصود مصطفى عبد المقصود 57

  اٌهاب مرتضى محمد 58

  عاطف حمدى اسماعٌل 59

  جالل عبد المطلب قندٌل  60

  محمد دٌاب رشاد 61

  عبد الرحمن ٌوسف قندٌل 62

  راضى السٌد حسٌن 63

  سالم محمد توفٌق 64
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  عمرو عبد الحلٌم محمود 65

  مدحت حامد معوض 66

  عبد الكرٌم عبد هللا عبد الزٌن 67

  محمد نصر هللا على فاٌد 68

  رمضان محمد اسماعٌل 69

  عبد الزاكى محمد عبد الزاكى 70

  سمٌر محمد أحمد سلٌمان 71

  اشرف جابر عبد الفتاح حسٌن سلٌم 72

  هانى محمد حسن الخوالقه 73

  ابراهٌم معوض عبد القادر ابراهٌم  74

  حسن على حسن طاٌل 75

  رجب عبد الللطٌف عبد الداٌم 76

  همت راضى السٌد حسٌن 77

  جمعه عبدالونٌس دٌاب  78

  محمد عدلً ابراهٌمعٌسى 79

  مروة السٌد الشمسى 80

  هبة سعد زغلول 81

  طلبة صبحً احمد 82

  محمد وهبة عبد اللطٌف 83

  امٌمة فوزي محمد 84

  محمود ممدوح عبد المعطً 85

  محمد شعبان محمود 86

  جمال محمد شاكر 87

  اٌمن محمد فرج 88

  كرم عبد الحمٌد عبد الحً 89

  نفٌن محمد عبدالعزٌز دروٌش 90

  حسن مبروك حسن  91

  محمد فكرى سعد رزق 92

 

 

 


