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جامعـة لنــاة السوٌـس
*******
العنـــوان البرٌـدي  :اإلسماعٌلٌة ـ الطرٌك الدائــــري
الرلم البرٌدي للجامعـة :

22544

التلٌفون العمومً للجامعة 332/0433095 ، 332/0432093 :
332/0432232 ، 332/0425499
البرٌد اإللكترونـً :

President_office@suez.edu.eg

مولع الجامعة على شبكة اإلنترنتwww.scuegypt.edu.eg :
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مكتب السٌد أ.د/رئٌس الجامعــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أحمد زكً حسٌن متولً
لائم بعمل رئٌس الجامعــــة

أ/عصام الدٌن شولً خلٌل
مدٌر عام مكتب رئٌس الجامعة

د/هٌام لطفً صالح حسن

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

060/5200725
07022175002 060/5225001
060/5209102
07022000056 060/5220753
07222362909 060/5205203

7551
7550

مدٌر المكتب الفنً لمكتب رئٌس
الجامعة

7990

060/5200725
060/5209102

07022000051

مدٌر المراسم بمكتب رئٌس
الجامعة

7551

060/5200725
060/5209102

07007771915

أ/مجدي حسن خالف

أ/خالد رمضان
مكتب الجامعة بالماهرة

02/22627276
07000661510 02/22627273
02/22627271

-

البرٌد اإللكترونً President_office@suez.edu.eg -:
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مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعـة لشئون التعلٌم والطالب
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /دمحم حسن شمٌدف

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

لائم بعمل نائب رئٌس الجامعة
لشئون التعلٌم والطالب

7666

060/5209013
060/5209013

أ/دمحم احمد سالم

7660
7665

07229065500 060/5209013

مدٌر المكتب

07022010271

البرٌد اإللكترونً VPSA.office@suez.edu.eg -:
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مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعـة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/ماجدة دمحم هجرس
لائم بعمل نائب رئٌس الجامعة
لشئون الدراسات العلٌا والبحوث

أ/أمنٌة دمحم عبدالمنعم
مدٌر المكتب

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7116
7111

060/5275573

07007009505

7116

-

07067066502

البرٌد اإللكترونًVice president_research@suez.edu.eg -:
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مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أحمد زكً حسٌن متولً
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

أ/فكري علً شلبً
مدٌر المكتب

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7333

07022175002 060/5205507

7333

07022010293

-

البرٌد اإللكترونًVice presd_srvcomu_office@suez.edu.eg -:
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مكتب أ/أمٌن عام الجامعـــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ /هدى دمحم فرج
لائم بعمل أمٌن عام الجامعــة

أ/هوٌدا صالح علً
مدٌر المكتب

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7999

07022010201
060/5207320
07226737176

7993

07227259006

-

البرٌد اإللكترونـــً SCU@suez.edu.eg :
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مكتب أ/أمٌن الجامعة المساعد
اإلســم والوظٌفـــة
أ /هدى دمحم فرج
أمٌن الجامعة المساعد

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

07022010201
060/5271557
07226737176

7665

البرٌد اإللكترونً لمكتب أمٌن الجامعة المساعد:
SCU_as@suez.edu.eg

9

11

اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثٌك ودعم اتخاذ المرار
اإلســم والوظٌفـــة
أٌ/اسر رجب عطٌة
المدٌر العام

أ/دمحم محمود عوض
مدٌر إدارة التوثٌك والمكتبات

د/حورٌة محمود احمد
مدٌر إدارة المعلومات واإلحصاء

أ/أدهم عبدالحمٌد السٌد
مدٌر إدارة النشـــر

أ/رانٌا احمد احمد توفٌك
مدٌر إدارة الحاسبات

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

07002565790 060/5279390

7390
2030

-

07223752565

2030

-

07215065059

2030

-

07227076732

-

2030

07221501595

أ /فاطمة إبراهٌم حسٌن نافل
مدٌر إدارة دعم اتخاذ المرار

2037

-

07066996333

لسم الشئون اإلدارٌة

2037

-

-

البرٌد اإللكترونـــً

GA_idsc@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للشئون المانونٌة
اإلســم والوظٌفـــة

أ/علً عبدالحً عبدالحمٌد

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7616

-

07223922291

7130

-

072211920206

أ/عبد الرحمن سالم حامد

7651

-

070075079977

أ/اٌمان أحمد دمحم عٌسوي

-

-

07205030020

أ/هٌمن أحمد دمحم زهٌري

7615

المدٌر العام

أ/فاٌزة فاٌك مرلص

مدٌر إدارة التحمٌمات المركزٌة
مدٌر إدارة العمود
مدٌر إدارة التظلمات
مدٌر إدارة التنفٌذ والحجز اإلداري

-

07212075005

أ/أحمد عبد العظٌم دمحم
مدٌر إدارة تحمٌمات لكلٌات
(الزراعة  ،العلوم  ،حاسبات  ،الطب
البشري  ،الكلٌة الصٌنٌة
للتكنولوجٌا التطبٌمٌة)

7619

-

07005150056

أ/عماد علً فإاد
مدٌر إدارة تحمٌمات لكلٌات
(السٌاحة  ،األلسن ،التربٌة ،اآلداب
والعلوم اإلنسانٌة)

أ/أحمد دمحم إبراهٌم
مدٌر إدارة المضاٌا

-

-

07225253209

-

-

07229251672
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اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

أ/إلهام تهامً جاهٌن
مدٌر إدارة نحمٌمات لكلٌات (طب
األسنان ،الصٌدلة،التمرٌض  ،معهد
كونفوشٌوس)

أ/هشام محمود حسٌن
مدٌر إدارة الفتاوى واللوائح

-

-

07000635502

-

-

07222333713

أ/حسن دمحم أحمد سلٌم
مدٌر إدارة تحمٌمات لكلٌات (التجارة
 ،الطب البٌطري  ،الهندسة  ،التربٌة
الرٌاضٌة  ،معهد اإلستزراع
السمكً)

أ/دمحم أحمد فإاد
مدٌر إدارة التؤدٌب

البرٌد اإللكترونـــً

-

-

07220530175

-

-

07220521266

GA_legal@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/عالءالدٌن متولً حسٌن
المدٌر العام

أ/سماح حسنً حسٌن
مدٌر إدارة التنظٌم وطرق العمل

أ/جٌهان ابراهٌم دمحم
مدٌر إدارة الترتٌب وتخطٌط
الموى العاملة
أ/رٌهام حسٌن احمد
رئٌس لسم التنظٌم

أ/رحاب علً أحمد خورشٌد
رئٌس لسم المتابعه

أ/مها حسنً دٌاب
رئٌس لسم ترتٌب الوظائف

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7695

060/5270625

07200570350

7690

-

07222676752

2705

-

07222902256

2705

-

07232260552

7695

-

07222676752

2705

-

07067001003

GA_org.managment@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لألمـــــن
اإلســم والوظٌفـــة

لواء/عماد إبراهٌم جودة
المدٌر العام

أ/اٌمن سمٌر حمزة
المدٌر اإلدارى إلدارة األمــــن

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7566

060/5205030

07005026007

7565

-

07233333959

البرٌد اإللكترونـــً
GA_security@suez.edu.eg
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إدارة اإلحصاءات المركزٌة
اإلســم والوظٌفـــة

أ/دمحم عبد الجلٌل علٌوة
مدٌر اإلدارة

أ/صبرٌة السٌد علً
نائب مدٌر اإلدارة ورئٌس لسم
المراجعة والتسجٌل

أ/منار دمحم رجب ٌحٌى رمضان
لائم بعمل رئٌس لسم جمع البٌانات

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7615

-

07235293912

7610

-

07205035269

7610

-

07207999555

Centralstatistics@yahoo.com
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إدارة العاللات العامة
اإلســم والوظٌفـــة
د/أٌمن فتحً جمعة
مدٌر اإلدارة

أٌ/اسر الشرٌـف
نائب مدٌر اإلدارة للعاللات
الخارجٌة واإلعالم

أ/منى صدلً السٌد سكر
نائب مدٌر اإلدارة للعاللات
الداخلٌة

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7106

060/5271159

07001660250

7550

-

07225070720

7105

-

07022010203

Public-Relations-Suez@yahoo.com

17

إدارة خدمة المواطنٌن
اإلســم والوظٌفـــة
أ /تحٌة حسٌن أحمد
مدٌر اإلدارة

داخلً
7695

18

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07226716527
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اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب
اإلســم والوظٌفـــة
أ /منال مبرون
المدٌر العام

أ /عبٌر محمود أحمد
مدٌر إدارة تحرٌر الشهادات

أ /إٌهاب دمحم عبد الصادق
مدٌر إدارة الخرٌجٌن

أ /مروة محمود عبدالعزٌز
مدٌر إدارة اإلمتحانات

أمنال محمود دمحم رمضان
مدٌر إدارة الدراسة

أ /هبه توفٌك صبري
مدٌر إدارة الوافدٌن

أ /إٌمان دمحم داود
مدٌر إدارة التسجٌل

أ /إبراهٌم السٌد أحمد
مدٌر إدارة المتابعة

أ /نادٌة الشرلاوي
مدٌر إدارة التوجٌة الطالبً

أ /هاجر أحمد عبد السالم
رئٌس لسم الخرٌجٌن

أ /دمحم حسن دمحم عثمان
رئٌس لسم المتابعة

أ /فاطمة السٌد أحمد
رئٌس لسم اإلمتحانات

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

060/5275537

2030

07220505376

7103

-

07225365703

2036

-

07225092556

-

2036

-

2035

07770990050
-

2036

-

07211122990

2036

-

-

2036

-

07233933773

7109

-

07062252255

-

-

07211065091

-

-

-
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07222390753
07220025673

اإلســم والوظٌفـــة
أ /إبراهٌم عبد الحكٌم خالد
رئٌس لسم تحرٌر الشهادات

أ /نهلة السٌد سالمة
رئٌس لسم الوافدٌن
أ /منال محمود دمحم رمضان
رئٌس لسم الدراسة

أ /وفاء إبراهٌم محمود
رئٌس لسم التسجٌل

أ /هالة حسٌن النصف
رئٌس لسم التعلٌم المفتوح

أ /وفاء فاروق دمحم دمحم
رئٌس لسم التوجٌه الطالبً

البرٌد اإللكترونً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07070329015

-

-

07220765122

-

-

07200359957

-

-

07239209170

-

-

07230926627

-

-

07237110667

Grad_stud@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لرعاٌة الشباب
اإلســم والوظٌفـــة
أ/عبدهللا عامر
المدٌر العام

أ /عادل محمود دمحم الماضً
مدٌر إدارة النشاط الرٌاضً

أ/السٌد الرفاعً أمٌن
مدٌر إدارة األسر الطالبٌة

أ /رائد جالل نصر
مدٌر إدارة النشاط الفنً

أ /ممدوح عثمان عبدالحمٌد
مدٌر إدارة النشاط اإلجتماعً

أ /إبتسام سلٌم عبد هللا
مدٌر إدارة الجوالة والخدمة العامة

أ /مروة دمحم عدلً
مدٌر إدارة النشاط الثمافً
أ /دمحم جالل دمحم صالح
مدٌر الشئون المالٌة واإلدارٌة

أ/احمد عبدالحمٌد سرواح
مدٌر إدارة اإلتحادات الطالبٌة
والنشاط العلمً

أ/أٌمن نجــــاح
مدٌر الشئون اإلدارٌة

البرٌد اإللكترونً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7995
7997

060/5220056

07220506025

7995

-

07220505516

2265

07725200065 060/5271153

2715

-

07225371359

2713

-

07201005210

7900

-

07221752590

7900

-

07221729600

2719

-

07215700021

-

-

07227105651

-

-

07220566995

GA_youth@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمدن الجامعٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ /هشام مصطفً عامر
المدٌر العام

أ /السٌد أحمد إبراهٌم أحمد
مدٌر إدارة مدٌنة الطلبة

أ /نجالء دمحم عثمان هالل
مدٌر إدارة مدٌنة الطالبات

ا /جمال دمحم دمحمهاشم
مدٌر إدارة اإلسكان الخارجً

أ/أشرف سلٌمان محمود سلٌمان
مدٌر إدارة رعاٌة طالب المدن

أ /هانً سعد هللا أبو السعود
رئٌس لسم اإلسكان الخارجً

أ /دمحم سٌد دمحم عثمان
رئٌس مبنى ( أ ) مدٌنة الطلبة

أ /دمحم أحمد دمحم أحمد ٌحًٌ
رئٌس مبنً ( ب ) مدٌنة الطلبة
أ /صالح الدٌن أحمد دمحم أحمد
رئٌس مبنً ( ج ) مدٌنة الطلبة

أ /أسامة علً عبد هللا علً البنا
رئٌس فسم الحاسب االلً

أ /هدي حسٌن صبحً دمحم
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /وحٌد كامل عثمان دمحم ندا
رئٌس لسم المشترٌات بالمدن

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07221650502

-

-

07000553007

-

-

07225520123

-

-

07772230575

-

-

07222557592

-

-

07225211550

-

-

07225002901

-

-

07225253122

-

-

07226709500

-

-

07225595031

-

-

-
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07277700205
07219227300

اإلســم والوظٌفـــة
أ /سالمة عبد الفتاح سالمة
رئٌس لسم التحصٌل

أ /مجدي نصر إبراهٌم نصر
رئٌس لسم اإلستحمالات

أ /السٌد سٌد أحمد صالح الزغبً
المشرف على التوفٌعات

أ /دمحم بٌومً جودة بٌومً
رئٌس لسم شئون الطالب

أ /شعبان دمحم عبد العزٌز دمحم
رئٌس لسم الصٌانة

أ /سمٌر دمحم دمحم السٌد بمري
مشرف عام علً المخازن

أ /دمحم محمود أحمد عبد العال
رئٌس لسم التنجٌد

أ /ناجً أحمد صالح الدٌن حسن
رئٌس لسم المسطحات

أ /أحمد مطٌر سالم سلٌم
رئٌس لسم صٌانة صاالت اإلنترنت

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07063036551
07226555111
07216060092
07752050059

-

-

07229761305

-

-

07223170675

-

البرٌد اإللكترونـــً

-

07225727290
07220503050
07230591000

hostel@suez.edu.eg

24

اإلدارة العامة للخدمات الطبٌة
اإلســم والوظٌفـــة
د /سمر فتحً صدٌك
المدٌرالعام

د /إٌمان عبد الرحٌم
مدٌر إدارة الطب العالجً

د /عزة عطٌة عطٌة باشا
مدٌر إدارة طب األسنان

د /منال سٌد شعراوي
مدٌر إدارة المعامل وإلشعة

د /مرفت عبد الوهاب
مدٌر إدارة الصٌدلٌة

د /سالً سعد عبد الهادي
مدٌر إدارة الطب الوفائً

أ /شاهٌنازعبده عبد الداٌم
مدٌر إدارة الشئون المالٌة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7913

-

07002629152

2253

-

07091295729

2259

-

-

2253

-

-

2259

-

07226300007

-

7913

-

07220190220
07225535275

GA_medical@suez.edu.eg
25

إدارة التغذٌـــــة
اإلســم والوظٌفـــة
م /دمحم هالل عبد هللا
مدٌر اإلدارة

م/مصطفى علً كمال دمحم
نائب مدٌر اإلدارة ومدٌر مطعم
كبار الزوار
م/جمعه أحمد سٌد أحمد
نائب مدٌر اإلدارة للتفتٌش الفنً

م/راشد دمحم راشد
نائب مدٌر اإلدارة لشئون المخازن
ورئٌس لسم مخازن العهدة

م/السٌد محمود أحمد عطٌوي
رئٌس مطعم أسفل المسرح

م/هناء عبد الستار عبد الموي
رئٌس مطعم الطالبات

م/نادر دمحم دمحم عٌد
رئٌس مطعم الطلبة

أ/أشرف فخري خلة
رئٌس لسم المشترٌات

داخلً
7939

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07215137525

-

-

07000171191

-

-

07020011663

-

-

07216659156

-

-

07225503071

-

-

07222325606

-

-

07227551115

-

-

26

07229370707

إدارة متابعة التغذٌة والمدن الجامعٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/جمال محمود دمحم هاشم
مدٌر اإلدارة
م/حنان فإاد دمحم لٌصر
نائب مدٌر اإلدارة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07772230575

-

-

07229759695

التربٌة العسكرٌــــة
اإلســم والوظٌفـــة
ممدم /دمحم احمد واصف
مدٌر إدارة التربٌة العسكرٌة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

060/5205150

7903

27

07000950035

28

اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث
اإلســم والوظٌفـــة
أ /منال عبد السالم عبده الوكٌل
المدٌر العام
أ/لطٌفة شعبان مصطفى خلٌل
مدٌر إدارة الدراسات العلٌا

أ/وفاء عبدالمنعم عباس
مدٌر إدارة المٌد والتسجٌل

أ /ماجدة دمحم عبد المادر
مدٌر إدارة البحوث العلمٌة

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7610

-

07202033319

7170

-

-

7612

-

07062250725

7601

-

07215565030

GA_postgraduatestudies@suez.edu.eg

29

اإلدارة العامة للعاللات الثمافٌة والعلمٌة
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أ /علً عبد العزٌز خٌري

7696

أ /نجالء حسن خلٌل

المدٌر العام

مدٌر إدارة اإلتفالٌات والمإتمرات

أ /رٌمان علً النادي

مدٌر إدارة البعثات والمنح واألجازات
الدراسٌة

أ /هالة دمحم داود حسٌن

مدٌر إدارة المهمات العلمٌة

أ /شٌماء فتحً عبدالصادق
رئٌس لسم اإلعارات

أ /فاطمة ٌوسف دمحم

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07201511771

7697

-

07220150535

7697

-

07205302327

7696

-

07233620577

7696

-

07232726997

7697

-

07221107900

ا /عبٌر مطاوع مطاوع

7697

-

07220205307

أ /نادٌة السٌد مصطفً

7697

أ /منال فهمً دمحم الخمٌسً

نائب مدٌر اإلدارة ورئٌس لسم
المإتمرات
رئٌس لسم اإلتفالٌات
رئٌس لسم المتابعة

رئٌس لسم بعثات إشراف مشترن

أ /دعاء أحمد إبراهٌم

رئٌس لسم البعثات الخارجٌة

أ /رحاب أحمد شولً

رئٌس لسم األجازات الدراسٌة

البرٌد اإللكترونـــً

-

07215601697

7660

-

07067090711

7660

-

07215007350

7660

-

07221256333

GA_culturalrelations@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمكتبات
اإلســم والوظٌفـــة
أ /مصطفً عبده دمحم عامر
المدٌر العام

أ /تهانً دمحم تهامً
الشئون اإلدارٌة

أ /دمحم محمود زكً
إدارة شئون الكلٌات

أ /سامً دمحم علً
لسم الرسائل

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

07229932332 060/5205762

7330
-

-

07231119925

-

-

07223005755

-

-

07233025713

GA_lip@suez.edu.eg

31

أمانة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ /ثناء سلٌمان أحمد
مدٌر وأمٌن أمانة المجلس

البرٌد اإللكترونـــً

7693

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07221757503
07050103067

Honesty – Pg@ Suez . edu.eg

32

مركز تطوٌر التعلٌم الجامعً
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم حفنً
المدٌر التنفٌذي لمركز تطوٌر التعلٌم
الجامعً

د/نهال عبدالحمٌد كامل
مدٌر مشروع التعلٌم اإللكترونً

د /حسام رفعت
مدٌر مشروع الشبكة

د /تامر حسنٌن
مدٌر مشروع نظم المعلومات اإلدارٌة

د /إٌهاب حسنٌن
مدٌر مشروع المكتبة الرلمٌة

د /أحمد ٌحٌى مغاوري
مدٌر مشروع البوابة اإللكترونٌة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07060012005

-

-

07063550525

-

-

07770119609

-

-

07226633500

-

-

07005200763

-

-

07216605090

Uedc_manager@suez.edu.eg

33

شبكة المعلومات واإلتصــــاالت
اإلســم والوظٌفـــة
د /حسام الدٌن رفعت دمحم
مدٌر شبكة المعلومات واإلتصاالت

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07079200060

ICN.suez.edu.eg

البرٌد اإللكترونـــً

34

35

اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع
اإلســم والوظٌفـــة
أ /لدرٌة مصطفً عٌد
المدٌر العام

أ /حنان عبد العال السٌد

رئٌس لسم المعلومات والنسخ

أ /فادٌة عبد الرحمن متولً
رئٌس لسم السكرتارٌة
والمحفوظات

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7150

-

07212077227
07020675051

7150

-

07200075262

7150

-

07237503002

إدارة متابعة وتمٌٌم الوحدات ذات الطابع الخاص
أ /جمال عبد الشافً محمود
مدٌر إدارة متابعة وتمٌٌم أداء
الوحدات ذات الطابع الخاص

أ /سحر جالل خلٌل

رئٌس لسم الشئون المالٌة

7631

-

07090722690

7639

-

07777177503

إدارة المنشآت الجامعٌة لغٌر الطالب (لاعة المإتمرات)
أ/حسام الدٌن علً حسنٌن

2035

م/إٌمان عبدالنبً

مدٌر اإلدارة

رئٌس لسم الشئون المالٌة

م/جمال مبارن بسطاوي
نائب مدٌر اإلدارة

07220516107 060/5270755

7335

-

07003553055

7335

-

07220506113

36

اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ/نسٌم كامل سلٌمان
رئٌس لسم الوسائل السمعٌة والبصرٌة

أ/رجب عبدالفتاح
رئٌس لسم الصٌانة

أ/هٌام دمحم احمد حسن
رئٌس لسم الشئون الفندلٌة

أ/دمحم جاد دمحم جاد
رئٌس لسم المخازن

أ/سلوى كامل حنا
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7335

-

07225666256

7335

-

07221025126

7335

-

07223317360

7335

-

07229357511

7335

-

07225901176

مركز اللغة العربٌة والترجمة
أ.د /عبدالرحٌم الكردي
مدٌر مركزاللغة العربٌة والترجمة

أ.د /أسامة سلٌم عطٌة
مدٌر مركز تحمٌك المخطوطات

-

-

-

07225260022
-

07210090039

المطبعة المركزٌــــة
م /سمٌرة ٌسً مٌخائٌل
مدبر المطبعة المركزبة

م /صفاء إبراهٌم حكٌم
مدٌر مركز الطباعة والنشر

م /أحمد إبراهٌم دمحم
المدٌر الفنً للمطبعة

م /عبد هللا خٌري سلٌمان
رئٌس لسم التشطٌب

7909

07225561555

-

2206

-

07217505952

7909

-

07001731716

7909

37

-

07005100507

اإلســم والوظٌفـــة
أ /رضا عبده سعد
رئٌس لسم المونتاج

أ /جمٌلة السٌد علً
رئٌس لسم الحسابات

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7909

-

07062152197

7909

-

07225550515

وحدات تابعة لإلدارة العامـــة

د /إبراهٌم توفٌك دمحم أبو عٌش
مدٌر مبنً الوافدٌن ـ عمارة أ
عمارة ب

أ /منً فٌصل عبده فٌصل
مدٌر دار الضٌافـــة

أ /حنان إمام أحمد
مدٌر لاعة المإتمرات المرئٌة

أ /السٌد دمحم نبٌل دمحم
مدٌر ورشة النجارة

أ/حنان دمحم عبدالرحمن
مدٌر الحضانة

أ/محمود دمحم محمود شاهٌن
مدٌر المشتل

أ/احمد حمدي احمد
مدٌر المركز اإلللٌمً بشرم الشٌخ

أ/نجوى دمحم دمحم
مدٌر إستراحة كبار الزوار بالماهرة

البرٌد اإللكترونـــً

-

060/5701352
060/5773516

07221065920
07026312530
-

060/5221351

07750006766

2526

-

07229620109

-

-

07215067012

2760

-

-

2032

-

07205202759

-

-

07200906670
07061700070

-

02/2262560

07227133912

GA_communityservice@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لمشروعات البٌئة
اإلســم والوظٌفـــة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

أ /عمرو حسٌن كشن

7153
7159

060/5229003

07225013613

مدٌر إدارة متابعة المشروعات
البحثٌة

2759

-

07211906027

7355

-

07230193300

رئٌس لسم إدارة تدرٌب أفراد
المجتمع

7355

-

07207590037

مدٌر إدارة تخطٌط البرامج
والمشروعات

2700

-

07221135650

نائب المدٌر ورئٌس لسم تخطٌط
البرامج والمشروعات

-

-

07221326060

-

-

07222166355

-

-

07027296053

المدٌر العام

أ /منً أزورٌس دمحم
أ /هوبدا كامل دمحم
مدٌر إدارة تدرٌب أفراد المجتمع

أ /فاتن إبراهٌم دمحم
أ /وفاء إمام أحمد
أ /محسن أبو العال إبراهٌم
أ /شرٌف جوده عبد الخالك
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ/خالد عبدالمجٌد مطرود
رئٌس لسم الشئون المالٌة

البرٌد اإللكترونـــً

GA_environmentprojects@suez.edu.eg
39

إدارة اإلتصاالت والمإتمرات
اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ/إٌفون حبٌب مٌخائٌل
مدٌر اإلدارة
أ/دمحم عثمان دمحم عثمان
نائب مدٌر اإلدارة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7172

-

07210035309

7172

-

07020211990

ccm@suez.edu.eg

البرٌد اإللكترونـــً

41

41

اإلدارة العامة للشئون اإلدارٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/منار السٌد دمحم السٌد
المدٌر العام
أ/طارق نجاح حسن

مدٌر إدارة الخدمات اإلدارٌة

داخلً
2020

060/5222051

07000007071

7605

-

07223293510

أٌ/سري إبراهٌم السٌد احمد

2752

أ /عزٌزة دسولً أحمد

مدٌر إدارة شئون الممر

مدٌر إدارة السكرتارٌة والمحفوظات

أ /أحمد الشاعر

مدٌر إدارة رعاٌة العاملٌن

أ/جمال عبد المعبود عواد

رئٌس لسم التولٌعات بالجامعة الجدٌدة

أ/عادل فهمً دمحم

رئٌس لسم التولٌعات بالجامعة المدٌمة

أ/هبة الشوادفً

رئٌس لسم المٌد والحفظ

أ /عادل دمحم صدٌك
رئٌس لسم األضابٌر

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

07227060055

7123

-

07270377317

2753

-

07090505100

7605

-

07720109106

-

-

07220065373

7126

-

07229572555

7391

-

-

GA_adminaffairs@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للموارد البشرٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/أمل سالم عبدالرحمن
المدٌر العام

أ/لبٌبة حسنً عفٌفً دمحم
مدٌر إدارة التسوٌات والعالوات

أ/صباح علً محمود
مدٌر إدارة اإلستحمالات

أ/سهٌر عبد العاطى عبدالعال
مدٌر إدارة األجازات والتنمالت

أ/سماح السٌد احمد
مدٌر إدارة وثائك الخدمة

أ/وفاء السٌد عبد هللا
مدٌر إدارة شئون هٌئة التدرٌس

أ/دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا
مدٌر إدارة التؤمٌنات والمعاشات

أ/دمحم سالم مشهور
مدٌر إدارة الحاسب اآللى
أ /دمحم جمعه منصور
مدٌر إدارة التعٌٌنات والموازنة

داخلً
7120

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
060/5250636

07227500726

7360

-

07226376590

7152

-

07205225505

7360

-

07213270665

7121

-

07220552022

7127

-

07073363555

7632

-

07222655010

7152

060/5275206

07753392607
07070127007

2705

-

07003755503

البرٌد اإللكترونـــً

GA_HR@suez.edu.eg
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مركز تنمٌة الموارد البشرٌة (مركز تدرٌب العاملٌن)
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم حسن شمٌدف

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

المدٌر التنفٌذي لمركز تنمٌة
الموارد البشرٌة

-

المدٌر اإلداري لمركز تدرٌب
العاملٌن بمركز تنمٌة الموارد
البشرٌة

-

محمــول

07220126633

أ/رجاء احمد حاتم

أ/كرٌمة دمحم محمود سلٌمان
رئٌس لسم التدرٌب بمركز
تنمٌة الموارد البشرٌة

2073

-

07071171556

2073

-

07095910527

44

األمانة الفنٌة للجنة الدائمة للمٌادات
اإلســم والوظٌفـــة
أ /أمل سالم عبدالرحمن
المدٌر اإلداري لألمانة الفنٌة
للجنة الدائمة للمٌادات
أٌ /اسر حسن توفٌك
مكتب األمانة

أ/فلاير سعٌد توفٌك
مكتب األمانة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
2525

-

07227500726

2525

-

07225790005

-

2525

45

07220501905

اإلدارة العامة للشئون المالٌة
اإلســم والوظٌفـــة
د/سهٌر دمحم عبدالرحٌم
المدٌر العام
أ/أمل سمٌر غناٌم
مدٌر إدارة الحسابات

أ/بدران سلٌمان عبدهللا
مدٌر إدارة الصنادٌك الخاصة

أ/سحر سعد بشٌر
مدٌر الوحدة الحسابٌة الفرعٌة

أ/دمحم السٌد فراج
مدٌر عام الحسابات

أ/مصطفى المغربً
مدٌر الوحدة الحسابٌة الفرعٌة
لكلٌات العلوم والتربٌة

أ/فاتن عبد المنعم عبد هللا
مدٌر إدارة المٌزانٌة

أ/طارق عفٌفً
رئٌس لسم الموازنة

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

محمــول

7100
7107

060/5250632

07233522539

7102

-

07221326310

7155

-

-

2731

-

-

7677

-

07222000257

2736

-

07225515566

7105

-

07223313507

7105

-

07203310692

GA_financeaffairs@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمشترٌات والمخازن
اإلســم والوظٌفـــة
أ/سعٌد إسماعٌل هاشم
المدٌر العام

أ/طارق إبراهٌم طه النحلة
مدٌر إدارة المشترٌات
أ /منً دمحم العربً
مدٌر إدارة المخازن

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

060/5220759

7630

محمــول

07225211722

-

-

07202675529

7923

-

07222563720

GA_purchasing@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للشئون الهندسٌة
اإلســم والوظٌفـــة
م/هبه إمام أحمد
المدٌر العام

م/عادل ألبٌر خلٌل
مدٌر إدارة اإلنشاءات
م/وفاء محمود عبدالحمٌد
مدٌر إدارة الورش والصٌانة
مدٌر إدارة التصمٌمات

م /سهام سعد علً
مدٌر المكتب الفنً

أ/دمحم شعبان دمحم الشاعر
مدٌر إدارة الحملة المٌكانٌكٌة

أ /دمحم عباس دمحم العطار
نائب مدٌر الحملة المٌكانٌكٌة

م /دمحم على دمحم
رئٌس لسم اإلنشاءات

م/مجدى السٌد سلٌمان
رئٌس لسم الكهرباء

م/أمل شكرى ٌوسف
رئٌس لسم المكتب الفنً

م/دمحم سعد دمحم
رئٌس لسم العمارة

داخلً
7171
2755

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس
060/5250630
-

2755

محمــول

07202113305
07225307056
07200099555

2755

-

-

2755

-

07200557037

-

-

07210735131

-

-

07232357051

7173

-

07200335516

7173

-

07223317972

7173

-

07000096722

7173

-

07203310150

48

اإلســم والوظٌفـــة
م/شٌماء عماد الدٌن السٌد

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

محمــول

7173

-

07229773502

7173

-

07226525205

م /موسى السٌد مصطفى

2792

-

07200336003

أ/أسامة البنـــا
لسم األعطـال

7173

-

07226532365
07072055020

رئٌس لسم المٌكانٌكا

م/رٌحاب دمحم عباس

رئٌس لسم التصمٌمات
رئٌس لسم الصٌانة

البرٌد اإللكترونـــً

GA_engineering@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للتوجٌه المالً واإلداري
اإلســم والوظٌفـــة
أ /أ/كمال الدٌن علً غنٌم
المدٌر العام
مدٌر إدارة التوجٌه اإلداري

أ/دمحم محمود عثمان
مدٌر إدارة التوجٌه المالً
أ/فتحً دمحم السٌد
مدٌر إدارة منالضات الجهاز

أ/هناء مصطفى إسماعٌل
رئٌس لسم الجهاز المركزي

أ/حلٌمة احمد حسٌن
رئٌس لسم المتابعة

أ/حسٌن حسن حسٌن فهد
رئٌس لسم التوجٌه اإلداري

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

07272009193
07072095313
-

7636

060/5250073

7605

-

7605

-

07231206352

7605

-

07069161255

7605

-

07237556022

7605

-

07220509655

7605

-

07223203335

GA_financialguidance@suez.edu.eg

51

إدارة مرالبة المخزون السلعً
اإلســم والوظٌفـــة
أ/هدى محمود علً
مدٌر اإلدارة

أ/إسالم رجب عطٌة

نائب مدٌر اإلدارة ورئٌس لسم
العهد الشخصٌة

أ/علً حسن بغدادي
رئٌس لسم الراكد والكهنة

أ/منى احمد حامد
رئٌس لسم التفتٌش
والمراجعة

أ/هنٌة دمحم احمد
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ/جٌهان دمحم حسٌن عمارة
رئٌس لسم المتابعة

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

-

2765

محمــول

07212575757

7975

-

07207063905

7975

-

07205005690

7975

-

07000395535

2765

-

07225710019

7975

-

07230996115

Elmakhzon.elsalae@gmail.com

51

إدارة أمانة مجلس الجامعــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/صالح السٌد احمد صالح
مدٌر اإلدارة

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

-

7995

52

محمــول

07215225115

53

اللجنة النمابٌة للعاملٌن بجامعة لناة السوٌس
اإلســم والوظٌفـــة
أ /دمحم متولً دمحم علً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07220000560

نائب رئٌس أول ـ الرحالت والعاللات
الخارجٌة

-

-

07220213535

نائب رئٌس ثان ـ المتحدث الرسمً ـ
لجنة التظلمات ولجنة فض المنازعات

-

-

07217065752

أمٌن عام اللجنة ـ لجنة الجزاءات ـ
عضو اللجنة فً النادي العام

-

-

07225635505

أمٌن عام مساعد ـ لجنة المتابعة
وتنمٌة الموارد

-

-

07270626261

أمٌن صندوق اللجنة ـ لجنة المرأة
واللجنة اإلجتماعٌة

-

-

07226716527

أمٌن صندوق مساعد ـ لجنة اإلعالم
واللجنة الرٌاضٌة

-

-

07223705990

رئٌس لجنة الموارد البشرٌة

أ /دمحم عبد الرحمن سالم مصطفً
أ /ناصر السٌد علً عرب
أ /أٌمن نجاح حسن حبٌب
أ /أشرف دمحم إبراهٌم إمام
أ /تحٌة حسٌن أحمد حسن
أ /ناجً أحمد أحمد خطاب

54

نادي أعضاء هٌئة التدرٌس
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أ.د /عمر عبدالرحمن عبدالواحد

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

رئٌس مجلس اإلدارة

أ /أحمد دمحم محمود الشرٌف

-

-

مدٌرعام النادي

060/5256696

07229375272
07097205563
07233555357

نادي العاملٌن بجامعة لناة السوٌس
اإلســم والوظٌفـــة
أ /نبٌل فتحً الالوي
مدٌر النادي

أ /مصطفً محمود عٌادة
رئٌس لسم الشئون المالٌة
واإلدارٌة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

-

7977

-

-

55

07227503951
07239755922

جمعٌة التكافل والزمالة
اإلســم والوظٌفـــة
أ /هالة جابر رضوان
مدٌر اإلدارة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
2790

07217535157

-

جمعٌة الحج والعمرة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/احمد زكً حسٌن متولً
لائم بعمل رئٌس الجامعـة ورئٌس
مجلس اإلدارة
أ /هدى دمحم فرج
أمٌن الصندوق

أ /أمل كمال دمحم الصادق
مسئول الجمعٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7551

060/5200725
07022175002 060/5225001
060/5209102

7396

07020200735

7396

56

-

07222221005

الجمعٌة التعاونٌة لبناء المساكن ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن
بجامعة لناة السوٌس
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أحمد دوٌدار عبده البسٌونً
رئٌس مجلس اإلدارة

داخلً
7900

م /جٌهان دمحم فتحً
سكرتٌر الجمعٌة

-

-

المشرف المالً
إداري بالجمعٌة

-

-

أ /عطٌه دمحم عبد السالم
أ /فاٌز دمحم عبد الكرٌم

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

7901

07000072160
07000120997
07001000562
07099595359

البنن األهلً المصري  -فرع جامعة لناة السوٌس
اإلســم والوظٌفـــة
أ /موسً دمحم الصادق
مدٌر الفرع

أ /صالح فتحً صالح
نائب مدٌر الفرع

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
-

060/5257165
060/5202396

07272200007

-

060/5275730

07227656532

NBE/Nbe.Suzus kanal uni – by
57

58

كلٌة العلــــوم
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم سعد زغلول
عمٌد الكلٌة

أ.د /مها دمحم سلٌمان

داخلً
7117

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
060/5250076

07022010252

7155

-

07777713330

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

7112

-

07075090297

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

7165

-

07777736057

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/شٌرٌن البنا
أ.د/إبراهٌم حسٌن خلٌفة

البرٌد اإللكترونـــً

dean@science.suez.edu.eg

59

األلسام العلمٌة بكلٌة العلوم
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د lدمحم كامل الشافعً
رئٌس لسم الجٌولوجٌا

أ.د /مدحت كامل دروٌش
رئٌس لسم الكٌمٌاء

أ.د /شٌرٌن دمحم محمود البنا
رئٌس لسم علم الحٌوان

أ.د /منى عبدالرحمن إسماعٌل
رئٌس لسم النبات

أ.د /مدحت أحمد إبراهٌم رخا
رئٌس لسم الرٌاضٌات

أ.د /دمحم السٌد المر
رئٌس لسم علوم البحار

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7165

-

07772511651

7107

-

07000032051

7199
7192

-

07075090297
07239220001

7110

-

08006050010

7915

-

07075037005

61

األلسام اإلدارٌة بكلٌة العلوم
اإلســم والوظٌفـــة
أ/خالد دمحم حسن سوٌلم
مدٌر عام الكلٌة

م/آمال دمحم دمحم سٌد
مدٌر إدارة العاللات الثمافٌة

أ /دمحم عبدالحمٌد
مدٌر إدارة المكتبة

أ/هشام حامد حامد دمحم
مدٌر إدارة الشئون اإلدارٌة

أ /زٌنب سعد عبدالكرٌم
مدٌر إدارة الدراسات العلٌا

أ /سٌد إبراهٌم الفرماوي
مدٌر إدارة شئون الطالب

أ/عاطف تمام
مدٌر إدارة رعاٌة الشباب

أ/عبدهللا توفٌك دمحم
مدٌر إدارة المعامل

أ/عبلة السٌد العربً
مدٌر إدارة الشئون المالٌة

عمٌد /ماجد إسماعٌل أبو اللٌل
لائد حرس الكلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7169

060/5250076

07003503110
07775659953

-

-

07222602525

-

-

07022953539

-

-

07003520369

-

-

07022002565

-

-

07202759703

-

-

07225573717

-

-

07233062113

7161

61

-

07007990030
07026051970

كلٌة الزراعــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /ناصر سعٌد مندور
عمٌد الكلٌـــة

م /هٌام مصطفً عبد المادر
مدٌر مكتب عمٌد الكلٌة

أ.د /دمحم وصفً علوان
وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة
وتنمٌة المجتمع

أ /رضا جمعة دمحم حسن
مدٌر مكتب وكٌل الكلٌة

أ.د /دمحم احمد ٌاسٌن
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا
والبحوث

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً
-

-

7373
7379

-

أ/منى دمحم فتحً

مدٌر مكتب وكٌل الكلٌة

البرٌد اإللكترونـــً

07022010275
07220117716
07222270523

-

-

07009779505

7320

-

07223003150

-

-

07210720753

-

-

07233565751

7325

-

07220725505

أ.د /دمحم عبدالنعٌم عثمان
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم
والطالب

محمــول

Dean@agr.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة الزراعــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/رفٌك عبدالرحمن
رئٌس مركز تصنٌع منتجات األلبان
ورئٌس لسم األلبان

أ.د/صفاء محمود أبو زٌد
رئٌس مركز بحوث األسمان

أ.د/احمد إبراهٌم دمحم
رئٌس وحدة تدوٌر المخلفات

أ.د /آمال عبدالفتاح علً
رئٌس لسم الصناعات الغذائٌة

أ.د /هبة دمحم عبدالنبً
رئٌس لسم النبات الزراعً

أ.د /عصام حكام
رئٌس لسم األراضً والمٌاه

أ.د /فخري العزازي
وحدة IT

د /احمد رٌان
رئٌس المعمل المركزي

د /دمحم شبل عبدالفتاح
رئٌس وحدة المكافحة البٌولوجٌة

أ.د /دمحم وصفً علوان
رئٌس لسم البساتٌن

أ.د /اسالم حسن الشٌخ
رئٌس لسم الهندسة الزراعٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

2705

-

07232399200

7350

-

07220715150

2772

-

07005995539

7359

-

07006130550

7356

-

07006562759

7359

-

07770009003

2770

-

07235156057

7305

-

07099963550

7392

-

07009570559

7363

-

07009779505

2090
63

-

07002972975

األلسام العلمٌة بكلٌة الزراعــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /احمد احمد عثمان
رئٌس لسم اإلنتاج الحٌوانً

أ.د /عبدالرحٌم أحمد علً
رئٌس لسم المحاصٌل

أ.د/محمود فرج محمود
رئٌس لسم ولاٌة النبات

أ.د /احمد عباس الشاعر
رئٌس لسم اإللتصاد الزراعً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

2700

-

07221732050

7312

-

07220566690

-

-

07233565751

2779

64

-

07202653019

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الزراعــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/محمود دمحم إبراهٌم التن
أمٌن الكلٌة

أ/نداء راشد كٌالنً
مدٌر المكتب

أ/علً توفٌك طه
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/صفاء زاٌد عطٌة
رئٌس لسم المجلة الزراعٌة

أ/سعاد دمحم محمود حسٌن
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

م/وفاء دمحم عبدالعال
رئٌس لسم الشئون الهندسٌة

أ/هالة عبدالحمٌد عطٌة

رئٌس لسم شئون الخرٌجٌن

أ/محمود جود
رئٌس لسم الخزٌنة

أ/أمٌنة متولً عبدهللا
رئٌس لسم شئون هٌئة
التدرٌس

أ/عواطف احمد دمحم بٌومً
رئٌس لسم العاللات الثمافٌة

أ/أمانً غازي حامد

رئٌس لسم االستحمالات

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

-

7322

محمــول

07225230921

7322

-

07230130179

7320

-

-

2770

-

07090015932

2091

-

07207555779

2777

-

07222573363

2775

-

07009500100

7327

-

-

2091

-

07226623370

2091

-

07220503060

7320

-

07005555750
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة الزراعــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/إسحاق عبده جبره

رئٌس لسم العاللات العامة
واإلعالم

أ/هبة عبدالحلٌم عمر

رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/طارق محمود احمد
رئٌس لسم المطبعة

أ/عطٌات محمود اشتٌة
رئٌس لسم شئون البٌئة

أ/دمحم سٌد النخٌلً
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ/أمل كٌالنً
رئٌس لسم المخازن

أ/عاطف دمحم علً منصور
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/مصطفى صالح مصطفى
رئٌس لسم المشترٌات

أ/مكرم سلٌمان موسى
رئٌس لسم األجازات

أ/سالمة حسن دروٌش

رئٌس لسم األجور المتغٌرة

أ/مصطفى دمحم الغزالوي
رئٌس لسم الجودة

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

محمــول

2033

-

07221030290

7367

-

07213000020

2770

-

07226063005

2770

-

07216505797

7367

-

07009179551

2771

-

07236656220

2770

-

07009535190

-

2770

07222970757

2775

-

07225639975

2775

-

07770955321

7330

-

07005599610
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة الزراعــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/دمحم علً لرٌش
رئٌس لسم الحملة

أ/عواطف احمد إبراهٌم
رئٌس لسم األرشٌف

أ/سامً محمود احمد
رئٌس لسم الصٌانة

أ/صالح عبد صالح
رئٌس لسم الوسائل السمعٌة

أ/أحمد أبو هاشم
معاون الكلٌة

أ/عصام عباس دمحم
رئٌس لسم المكتبة

أ/احمد نصر إسماعٌل
رئٌس لسم الحاسب اآللً

عمٌد /عمر إسماعٌل
لائد حرس الكلٌة

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

داخلً

-

2775

محمــول

07779992050

2775

-

07227512066

2775

-

07725620050

2775

-

07009770067

-

-

07237756009

-

2039

07096636550

-

-

07227559560

-

-

07006137791
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كلٌة التربٌـــــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /مدحت دمحم حسن

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
7955

060/5205190

07270556670

7950

-

07226079050

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

7951

-

07220190775

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

7962

-

07200377615

7930

-

07270556670
07022010200

عمٌد الكلٌة

أ /وفاء عباس
سكرتارٌة مكتب عمٌد الكلٌة

أ.د /نجالء عبدهللا الكٌلٌة
أ.د /حسام الدٌن مصطفً
د /مدحت دمحم حسن صالح
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

البرٌد اإللكترونـــً

Dean@edu.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة التربٌـــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/زٌنب دمحم عكاشة
رئٌس لسم اإللتصاد المنزلً

أ.د/حنان محمود دمحم
رئٌس لسم المناهج وطرق التدرٌس

أ.د/عبدالناصر السٌد عامر
رئٌس لسم علم النفس

أ.د/مجدي الحبشً
رئٌس لسم أصول التربٌة

أ.م.د/حنان سلٌمان
رئٌس لسم التربٌة الممارنة

أ.د/صالح فإاد مكاوي
رئٌس لسم الصحة النفسٌة

أ.د/رٌهام إبراهٌم حسانٌن
رئٌس لسم التربٌة الفنٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7960

-

07006031120

7953

-

07220095320

7955

-

07060160771

7965

-

07021790606

7970

-

07060726355

7906

-

07205022550

-

-

07231353151
07007651505

69

األلسام اإلدارٌة بكلٌة التربٌة

اإلســم والوظٌفـــة
أ/منً دمحم طه النحلة
أمٌن الكلٌة

أ/نبٌلة دمحم اسماعٌل
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/أمنٌة السٌد

رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/زٌنب مجاهد السٌد
رئٌس لسم اإلستحمالات

أ/عفاف عباس حسانً
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ/كرٌمة السٌد دمحم
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/عبدهللا حسن احمد
رئٌس لسم المشترٌات

أ/الشٌماء محمود ٌوسف
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ/منى مرلص تامر
رئٌس لسم حسابات المخازن

داخلً
7956

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07000352355

2559

-

07073329556

-

-

07225699605

-

-

07213159109

7970

-

07231199137

-

-

07227373750

-

-

07226962330

-

-

07069007690

-

-

07232925061

71

األلسام اإلدارٌة بكلٌة التربٌة

اإلســم والوظٌفـــة
أ/دمحم الشبراوي دمحم
رئٌس لسم شئون الدارسٌن بالتعلٌم
المفتوح

أ/أحمد كامل
رئٌس لسم المكتبة

عمٌد /دمحم زكً
لائد حرس الكلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07226062116

-

-

07229632925

7966

-

07091050919

71

كلٌة الطب البشــــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/أسامة عنتر دمحم عدلً
عمٌد الكلٌة

أ/سماح مجاهد عبدالسالم
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د/منى سٌد غالً
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/عال فاروق الدسولً لهٌطة
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا

أ.د/أمانً وحٌد الدٌن عبدالحلٌم
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7096
7096

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07220130131

07022010226 060/5250559

7095

07705576501 060/5225261

7090

-

07007210070

7095

-

07226997125

dean@med.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة الطب البشــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم عماد الدٌن عبدالغفار
المشرف على لسم التخدٌر

أ.د/وجدي طلعت ٌوسف محمود
المشرف على لسم التعلٌم الطبً

أ.د/أمانً عبدالفتاح علً الباز
رئٌس لسم الفسٌولوجٌا

أ.د/فادٌة مصطفى عطٌة
رئٌس لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

أ.د/دمحم السباعً إبراهٌم
رئٌس لسم طب وجراحة العٌون

أ.د/أحمد إبراهٌم علً السما
رئٌس لسم المسالن

أ.د/عزٌزة سٌد دمحم عمر
رئٌس لسم العالج الطبٌعً

أ.د/علً دمحم أبو مضاوي
رئٌس لسم المخ واألعصاب

أ.د/ماجد محمود باهر
رئٌس لسم األنف واألذن والحنجرة

أ.د/خالد عبدالحلٌم الشٌوي
رئٌس لسم الطفٌلٌات

أ.د/طارق حامد سلٌمان المماش
رئٌس لسم األشعة

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

-

-

07005719357
07005031613
07221775279

-

-

07007362035

-

-

07225095500

-

-

07225056560

-

-

07222329276

-

-

07005770976

-

-

07779771552

-

-

07703539200

-

-
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07205002262

األلسام العلمٌة بكلٌة الطب البشــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم أحمد دمحم عرابً
رئٌس لسم الملب واألوعٌة الدموٌة

أ.د/دمحم عمرو دمحم سامً خضٌر
رئٌس لسم التولٌد وأمراض النساء

أ.د/مصلح عبدالرحمن إسماعٌل
رئٌس لسم طب األسرة

أ.د/أمٌرة جمال الدٌن دمحم عبدالرحمن
رئٌس لسم طب المجتمع

أ.د/دمحم صالح مصطفى
رئٌس لسم العظام

أ.د/هدى أحمد دمحم عطوة
رئٌس لسم األطفال

أ.د/دمحم علً مصطفى السوٌفً
رئٌس لسم المٌكروبٌولوجً

أ.د/هانً أنٌس دمحم عثمان الدمٌاطً
رئٌس لسم الملب والصدر

أ.د/دمحم عبدالمعطً البدوي الطحان
رئٌس لسم الجراحة

أ.د/أشرف دمحم علً طنطاوي
رئٌس لسم النفسٌة والعصبٌة

أ.د/مشٌرة عبدالوهاب محمود
رئٌس لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07006713665

-

-

07222779765

-

-

07705356969

-

-

07007332720

-

-

07225099099

-

-

07705950950

-

-

07775550555
07005705760
07773355257

-

-

07706293051

-

-

07005719695
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األلسام العلمٌة بكلٌة الطب البشــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/محمود البرنس محمود
رئٌس لسم الباطنة

أ.د/أمل دمحم الشحات
رئٌس لسم طب الطواريء

أ.د/منى احمد عطوة
رئٌس لسم الجلدٌة

أ.د/لمٌاء دمحم فرغلً
رئٌس لسم الهستولوجٌا

أ.د/منى حسن دمحم فتح الباب
رئٌس لسم التشرٌح

أ.د/عبٌر دمحم إسماعٌل هجرسً
رئٌس لسم الطب الشرعً

أ.د/مها محمود أحمد عطوة
رئٌس لسم الباثولوجٌا

أ.د/عادل أحمد حسن صالح
رئٌس لسم األمراض المتوطنة

أ.د/منى كمال توفٌك
رئٌس لسم الفارماكولوجٌا

د/مها لطفً عطٌة زمزم
لائم بعمل رئٌس لسم األورام

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07222700761

-

-

07005730757

-

-

07700003022

-

-

07221290059

-

-

07006325757

-

-

07220530006

-

-

07225039105

-

-

07005665050

-

-

07222179015

-

-

07225151903
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة الطب البشــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ/علً احمد علً
مدٌر عام الكلٌة

أ/احمد حسن سالمة
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/حسام الدٌن حسنً عبدالنبً
رئٌس لسم شئون التعلٌم والطالب

أٌ/حٌى جالل
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/منال دمحم إبراهٌم
رئٌس لسم شئون هٌئة التدرٌس

أ/سٌد إبراهٌم دمحم
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ/أمنة إسماعٌل
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ/منى سالم
رئٌس لسم العاللات الثمافٌة

أ/نجٌة دمحم رٌاض
رئٌس لسم استحمالات هٌئة
التدرٌس

أ/فادٌة دمحم عبدالمحسن
رئٌس لسم شئون الخرٌجٌن

أ/سامٌة عبدالباسط إبراهٌم
رئٌس لسم استحمالات العاملٌن

داخلً
7093
2069

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07222202206 060/5203955
-

07006035991

7057

-

07023232595

2010

-

07207095156

2025

-

07227597227

7056

-

07227027336

2015

-

07000577125

2500

-

07222166321

2015

-

07023329770

2509

-

07200152655

2570

-

07215010906
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة الطب البشري
اإلســم والوظٌفـــة
أ/أمٌمة حسن السٌد
رئٌس لسم المتابعة

أ/عالء خلٌل
رئٌس لسم الحملة

أ/فاٌزة احمد دمحمٌن
رئٌس لسم األجور المتغٌرة

أ/جالل عبدالتواب خضري
رئٌس لسم العاللات العامة

أ/احمد الغرباوي
رئٌس لسم الصٌانة

أ/حنان الرفاعً
رئٌس المكتبة

أ/تامر سمٌر
رئٌس لسم رعاٌة الشباب

أ/سحر عادل
رئٌس لسم المإتمرات

أ/أزهار عبدهللا المماش
رئٌس لسم الوسائل التعلٌمٌة

أ/هوٌدة عبدالستار خٌر الدٌن
رئٌس لسم المعامل

أ/علٌاء عوض
رئٌس لسم العاللات الخارجٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07027015051

-

-

07001665617

2501

-

07002073062

2500

-

07210066023

2066

-

07005177521

7021

-

07070555665

7090

-

07215265939

7065

-

07216611276

2065

-

07202121056

2056

-

07229056070

-

-

07225155230
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كلٌة الطب البٌطـــري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دالٌا منصور حامد
عمٌد الكلٌة

أ/ولٌد دمحم حسن علً

داخلً
7676
7671

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07220090299 060/5201052

7671

-

07217993300

أ.د/أمنٌة علً دسولً
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

-

-

07229006577

أ.د/عٌد علً موسى
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا

7625

-

07779373591

7603

-

07005006507

مدٌر مكتب العمٌد

أ.د/دمحم الشبراوي غانم
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

dean@vet.suez.edu.eg

78

األلسام العلمٌة بكلٌة الطب البٌطري
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أ.د/أمل كمال الجٌار

7653

أ.د/عبٌر جعفر علً

رئٌس لسم الطفٌلٌات

رئٌس لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة

أ.د/هشام دمحم السعٌد
رئٌس لسم التشرٌح

د/عبٌر عبدالوهاب إبراهٌم

لائم بعمل رئٌس لسم تنمٌة الثروة
الحٌوانٌة

أ.د/أمنٌة السٌد كٌالنً

رئٌس لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

أ.د/عاطف دمحم كامل

رئٌس لسم الحٌاة البرٌة وحدائك
الحٌوان

د/أمل عرفات مختار أحمد

رئٌس لسم الخالٌا واألنسجة

أ.د/محمود دمحم دمحم حسٌن

رئٌس لسم الصحة واألمراض
المشتركة

أ.د/منى محمود اسماعٌل

رئٌس لسم رعاٌة األسمان

أ.د/حنان دمحم فتحً عابدٌن

رئٌس لسم طب الطٌور واألرانب

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس
-

محمــول

07220011552

-

-

07073355611

-

-

07006215665

2707

-

07000600196

-

-

07225107770

7657

-

07000755500

-

-

07071590756

2700

-

07202051376

7652

-

07005502336

7602

-

07022950573

79

األلسام العلمٌة بكلٌة الطب البٌطري
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/رانٌا حلمً عبده
لائم بعمل رئٌس لسم الطب الشرعً

أ.د/احمد احمد رفعت خفاجً
رئٌس لسم البكترٌولوجٌا

أ.د/سعدٌة عبدالفتاح علً
رئٌس لسم الفسٌولوجٌا

أ.د/عبدالمنعم الملٌجً
رئٌس لسم الباثولوجٌا

أ.د/جمال عبس دمحم
رئٌس لسم التولٌد والتناسل

أ.د/خالد دمحم صالح الدٌن
رئٌس لسم طب الحٌوان

أ.د/عمر حسن رفعت
رئٌس لسم الرلابة الصحٌة على األغذٌة

أ.د/دمحم حسٌن علً الدهراوي
رئٌس لسم الجراحة واألشعة
والتخدٌر

د/منال دمحم احمد دمحم

لائم بعمل رئٌس لسم التغذٌة
والتغذٌة اإلكلٌنٌكٌة

ط.ب/رشا احمد بخٌت
مدٌر المزرعة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7606

-

07212931230

2750

-

07777229010

2721

-

07705575305

-

-

07227699569

2256

-

07009165625

7621

-

07726035275

-

-

07005536055

2733

-

07220220092

2200

-

07005909116

7605

-

07203605230

81

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الطب البٌطري
اإلســم والوظٌفـــة
أ/مدحت احمد دمحم خلٌفة
أمٌن الكلٌة

أ/غرٌب شهاب عبدالرحمن
المدٌر اإلداري لوحدة الجودة

أ/سحر عبد الجلٌل فاضل
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/دمحم السٌد شعبان
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/إلهام عبدالفتاح
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/أمانً عباس
رئٌس لسم االستحمالات

أ/احمد السٌد
رئٌس لسم األجور المتغٌرة

أ/سعدٌة عترٌس
رئٌس لسم المخازن

أ/حسن دمحم محمود
رئٌس لسم الحملة

أ/مجدي عبدالوهاب
رئٌس لسم الصٌانة

داخلً
7650

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07217255123

7670

-

07226535931

7652

-

-

-

-

07220310690

7679

-

-

7652

-

-

7655

-

-

7655

-

-

7623

-

-

7623

-

-

7623

-

-

81

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الطب البٌطري
اإلســم والوظٌفـــة
أ/رضا دمحم لطفً
رئٌس لسم المشترٌات

أ/نضال كمال عبدالحمٌد
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ/أ
رئٌس لسم المكتبة

أ/شادٌة دمحم حمدان
رئٌس لسم الخرٌجٌن
أ/مسلم إبراهٌم مسلم
مجزر الكلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07222620900

7675

-

-

7605

-

-

7600

82

-

-

كلٌة التجـــــارة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أحمد زكً حسٌن متولً
عمٌد الكلٌة

د /سلوي فتحً فهٌم
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د /صفاء عبد الداٌم
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د /هانً دمحم السعٌد عبده
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
د /فاطمة الزهراء حلمً
مدٌرة المركز الطبً

د /هبه جمال هاشم
مركز الخدمة العامة للدراسات التجارٌة
والبحوث البٌئٌة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7600
7607

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس
060/5257656
060/5227091
-

محمــول

07022175002
-

7510

-

07022010201

7535

-

07092165997

7537

-

-

2717

-

-

2730

-

07225055359

dean@commerce.suez.edu.eg

83

األلسام العلمٌة بكلٌة التجـــــارة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /هبة جمال هاشم
رئٌس لسم المحاسبة

أ.د /هانً دمحم السعٌد عبده
رئٌس لسم إدارة األعمال

أ.د/سلوى سٌد فراج
رئٌس لسم العلوم السٌاسٌة

أ.د/صبري أبو زٌد
رئٌس لسم اإللتصاد

د/دمحم إبراهٌم أبو العال
منسك شعبة اللغة

داخلً
7600

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس
060/5257656
060/5227091

محمــول

07225055359

7535

-

07092165997

-

-

07003070050

-

-

0721532129

7561

-

-

84

األلسام اإلدارٌة بكلٌة التجارة
اإلســم والوظٌفـــة
أ /سوسن عبد الحمٌد علً
مدٌر عام الكلٌة

أ /جماالت حسٌن
مدٌر المكتب

أ /مصلح سالم
مدٌر إدارة شئون الطالب

أ /عاطف فإاد
مدٌر إدارة رعاٌة الشباب

أ/ضٌاء حسن الشربٌنً
مدٌر إدارة الدراسات العلٌا

أ/عمر عطٌة عبدالوهاب
مدٌر إدارة الشئون المالٌة
أ /دمحم عبدالبدٌع
مدٌر المكتبة
أ /نورة عثمان فهٌد
مدٌر الشئون اإلدارٌة

م /دمحم الحسٌنً علً
رئٌس لسم الشئون الفنٌة

أ /إبراهٌم عبد هللا
رئٌس لسم المشترٌات

أ /منً محمود الخضري
رئٌس لسم المٌزانٌة

أ /مها رزق عزٌز
رئٌس لسم الحسابات

د /أحمد ربٌع رضوان
رئٌس شعبة اللغة

داخلً
7515
7515

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07229255957
07211720016

7563

-

-

7536

-

-

7516

-

07220112590

7510

-

07000079930

7531

-

-

2269

-

-

2735

-

-

7531

-

07225736222

7531

-

07277216992

-

-

07226902302

2735

-

-

85

كلٌة الصٌدلــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.دٌ/اسر دمحم احمد مصطفى
عمٌد الكلٌة

أ/دمحم عبدالعال احمد
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د/دٌنا دمحم علً أبو المعاطً
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/غادة مكاوي حداد
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

أ.د/عالء عبدالرإف دمحم الجندي
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7557
7557

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07022010232 060/5250107
07022010235 060/5250107

-

-

07225935096

-

-

07225555159

-

-

07077273139

dean@pharm.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة الصٌدلــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/حسام عبدالحمٌد شهاوي
رئٌس لسم الكٌمٌاء العضوٌة

أ.د/جٌهان دمحم بدر
رئٌس لسم العمالٌر

أ.د/عمرو دمحم سعٌد عبداللطٌف
رئٌس لسم المٌكروبٌولوجً

أ.د/صفوت عبدالممصود احمد
رئٌس لسم الصٌدلة اإلكلٌنٌكٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07200510690

263

-

07097552057

-

-

-

-

87

07000525006
07092653531

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الصٌدلــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ/عادل شعبان عبدالموي
أمٌن الكلٌة

أ/صالح رمضان دمحم
رئٌس لسم االستحمالات

أ/أمل دمحم علً
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/دمحم حمد دمحم مبرون
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/أشرف دمحم عبدالفتاح
رئٌس لسم الخزٌنة

أ/أمانً منصور دمحم عطوان
رئٌس لسم المكتبة

أ/سارة حسن المناخلً
رئٌس لسم العاللات العامة

أ/عنتر بٌومً دمحم
رئٌس لسم الشئون الفنٌة

أ/نادٌة صالح سعداوي
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ/نجالء عبدالعزٌز
رئٌس لسم المتابعة

عمٌدٌ/اسر السٌد رمضان
لائد حرس الكلٌة

داخلً
703

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
7552

07220966530

770

-

07003353005

7552

-

-

7555

-

07232503397

-

-

07002190227

725

-

07090059700

7557
-

07211097550 060/5250107
-

7595
-

07770990101 060/5250107
-

-

-

88

07201506057

07200366103
07066130600

كلٌة السٌاحة والفنادق
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /دمحم عبدالرحمن حجازي

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7300

060/65205020

07007930203

-

-

07020790705

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

-

-

07272555573

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

-

-

07027959052

عمٌد الكلٌة

أ.د /فاتن حمدى العلٌمى
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/رضوى عمر الفاروق
أ.د /حمادة حسنى احمد

البرٌد اإللكترونـــً

dean@tourism.suez.edu.eg

89

األلسام العلمٌة بكلٌة السٌاحة والفنادق
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /خالد شولى البسٌونى
رئٌس لسم اإلرشاد السٌاحً

أ.د /نفٌن جالل عٌد
رئٌس لسم الدراسات السٌاحٌة

أ.د/علً شحاتة
رئٌس لسم الدراسات الفندلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07095525569

-

-

07233303303

-

-

07272200261

91

األلسام اإلدارٌة بكلٌة السٌاحة والفنادق
اإلســم والوظٌفـــة
أ /دمحم أحمد أحمد حسن
أمٌن الكلٌة

أ/مدٌحة دمحم سٌد
أمٌن مساعد

أ/نجاح عبدالعزٌز
رئٌس لسم المٌزانٌة

أ /امال شحاتة
رئٌس لسم المكتبة

أ /منال الشامً
رئٌس لسم شئون هٌئة التدرٌس

أ /حنان مهدى
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ/محمود حجازي

رئٌس لسم شئون الطالب

أ /هدى عبد السالم
رئٌس لسم شئون الخرٌجٌن

أ /نسمة خالد
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /احمد حسن
رئٌس لسم رعاٌة الطالب
مركز الخدمة العامة للتدرٌب وإدارة
المنشآت السٌاحٌة والفندلٌة

داخلً
7302
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07225100309
07770599055

7375

-

-

7376

-

-

7316

-

-

7311

-

-

7306

-

07225102719

7305

-

07215071595

7372

-

-

7306

-

-

7302
7309

-

-

91

األلسام اإلدارٌة بكلٌة السٌاحة والفنادق
اإلســم والوظٌفـــة
أ/منى صالح
رئٌس لسم المخازن

أ/أمانً صالح الدٌن
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/ولٌد احمد مهدي
رئٌس لسم العاللات العامة

/أسامة العسٌلً
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07230591521

7375

-

-

-

-

07000709990

-

-

07222670060

92

كلٌة طب األسنان
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /وائل سلٌم السٌد عامر
عمٌد الكلٌة

أ /مصطفً سمٌر
نائب أمٌن الكلٌة ومدٌر مكتب
العمٌد

أ.د /تامر عبدالباري حامد
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/جٌهان جمال الدٌن الدسولً
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا

أ.د /دالٌا دمحم مختار فٌاض
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7570
7570

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07227035059 060/5220017
07223355665 060/5270630

-

-

07222705763

-

-

07225270273

-

-

07221310576

dentistry@dent.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة طب األسنان
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /سٌد دمحم دمحم المصري
رئٌس لسم اإلستعاضة الصناعٌة

أ.د /تامر عبدالباري حامد
رئٌس لسم جراحة الفم

أ.د/دمحم أسامة عبدهللا عطا
رئٌس لسم التٌجان والجسور

أ.د /جٌهان الدسولً
رئٌس لسم أشعة الفم

أ.د /دمحم شرٌف دمحم صالح
رئٌس لسم أسنان األطفال

أ.م.د/هانً كامل شلبً
لائم بعمل رئٌس لسم طب الفم
وأمراض اللثة والتشخٌص

أ.م.د/وفاء حسٌن حسنٌن الحصري
لائم بعمل رئٌس لسم باثولوجٌا الفم

أ.م.د/رانٌا السعدي دمحم بدوي
لائم بعمل رئٌس لسم خواص المواد
أ.م.د /مروةالسٌد دمحم شرعان
لائم بعمل رئٌس لسم عالج الجذور

أ.م.د/أحمد فوزي أبو العز
لائم بعمل رئٌس لسم العالج التحفظً

أ.م.د/مرفت دمحم دمحم ٌوسف
لائم بعمل رئٌس لسم بٌولوجٌا الفم

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07007373970

-

-

07222705763

-

-

07007090950

-

-

07225270273

-

-

07007991666

-

-

07775590660

-

-

07005616635

-

-

07069169155

-

-

07000930017

-

-

07221500955

-

-

07023132299
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة طب األسنان
اإلســم والوظٌفـــة
أ /هوٌدا احمد الزهري
أمٌن الكلٌة

أ /دمحم سعد
رئٌس لسم شئون الطالب

أ /دمحم نجٌب
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ /رباب دمحم إمام
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ /أمٌن دمحم منصور
رئٌس لسم العاللات الثمافٌة

أ /رهام دمحم سعٌد
رئٌس لسم شئون هٌئة التدرٌس

أ /ناصر دمحم أنور
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /أمل عبدالسالم
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ /أشرف الدٌاسطً
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ/أمٌنة فوزي
رئٌس لسم المكتبة

أ /غادة عبدالحمٌد
رئٌس لسم اإلستحمالات واألجور المتغٌرة

داخلً
7505

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07215951000

7500

-

07227100950

7570

-

07226233075

7509

-

07222920201

-

-

07215165775

7503

-

07006517026

-

-

07009779096

7525

-

07727277159

-

-

07233299955

-

-

07203267962

-

-

07227277307
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة طب األسنان
اإلســم والوظٌفـــة
أ/إسماعٌل سعد
رئٌس لسم شئون الخرٌجٌن

أ/رانٌا دمحم لدري
رئٌس لسم شئون إمتٌاز

أ/احمد دمحم حسن
رئٌس لسم المشترٌات

عمٌد/أحمد فإاد بدوي
لائد حرس الكلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07003300650

-

-

07720670525

-

-

07277075050

-

-

07220005067
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كلٌة الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /ماجدة دمحم هجــــــرس
المشرف على الكلٌة

أ /أحمد كمال عبدهللا
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د /حسن المهدي الوصٌفً
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

أ.د/غادة سامً احمد عباس
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
أ.د/دمحم السٌد وحٌد
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7973
7979
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07007009505 060/5252255
-

0727206372

-

-

07025515117

-

-

07239270550

-

-

07220259225

ITUNIT@CI.Suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظٌفـــة
أ.م.د/عبدالمنعم مجاهد
رئٌس لسم العلوم األساسٌة

أ.م.د/دمحم خمٌس حسٌن
رئٌس لسم علوم الحاسب

أ.م.د/بن بٌال سٌد توفٌك
رئٌس لسم نظم معلومات

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07779569770

-

-

07779710310

-

-

07225167595
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظٌفـــة
أ/إلهام أمٌن دمحم
أمٌن الكلٌة

أ /ناجً مسٌحة نسٌم
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ/سومٌة دمحم الرومً
رئٌس لسم الخزٌنة

أ /دمحم هاشم
رئٌس لسم أعضاء هٌئة التدرٌس

أ/سماح عطٌة دمحم
رئٌس لسم االستحمالات

أ/ولٌد دمحم أحمد
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/دمحم الرفاعً أمٌن
رئٌس لسم الخرٌجٌن

أ/عزة دمحم دمحم
رئٌس لسم الجودة

أ/دمحم هاشم دمحم
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

داخلً
2025

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07200009550

7950

-

07222257330

2070

-

07207903660

2025

-

07060216756

7971

-

07231653390

7920

-

07227056075

2020

-

07770995026

2075

-

07225295626

-

-

07216920529
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كلٌة الهندســــة
اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ.د /محمود فإاد محمود
عمٌد الكلٌة والمشرف على لسم
الهندسة المدنٌة

2793

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07022010266
060/5273911
07227737092

-

-

07022010261
07227755537

-

-

07022010210

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

-

-

07099553756

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

-

-

أ /أحمد دمحم دمحم علً
مدٌر مكتب عمٌد الكلٌة

أ.د /إٌهاب دمحم لطفً
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د /كمال دمحم حافظ
أ.د /دمحم دمحم خٌرت

البرٌد اإللكترونـــً

07099553756

Dean@eng.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة الهندســة
اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ.م.د/أحمد دمحم صالح خضر
لائم بعمل رئٌس لسم هندسة
العمارة والتخطٌط العمرانً

أ.د /تامر نبٌل محمود ٌوسف
رئٌس لسم الهندسة المٌكانٌكٌة

أ.م.د/دمحم نبٌل دمحم
رئٌس لسم الهندسة الكهربٌة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07225951737

-

-

07225320079

-

-

07221355712

111

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الهندسـة
أرلام التلٌفــــــونات
اإلســم والوظٌفـــة
أ /صفاء محمود دمحم رضوان
أمٌن الكلٌة

أ/هدي إمبارن حسن
رئٌس لسم شئون الطالب

أ /تامر سٌد أحمد
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ /سامً فراج حسٌن ٌونس
رئٌس لسم إستحمالات هٌئة
التدرٌس

أ /دمحم حسن شحات
رئٌس لسم إستحمالات العاملٌن

أ /دمحم إسماعٌل عبد الرحمن
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /دمحم أحمد السٌد
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ /السٌد دمحم السعٌد إبراهٌم
رئٌس لسم المخازن

أ /ولٌد إسماعٌل عبده
رئٌس لسم المشترٌات

داخلً

خارجً/فاكس

محمــول

2791

-

07205226102

-

-

07231000753

-

-

07200000530

-

-

07221729119

-

-

07063211102

-

-

07225005210

-

-

07200070069

-

-

07235529310

-

-

07226050579

112

األلسام اإلدارٌة بكلٌة الهندسـة
اإلســم والوظٌفـــة
أ /زٌنات دمحم السٌد
رئٌس المكتبة

أ /رضا إبراهٌم رمضان
رئٌس لسم األجورالمتغٌرة

أٌ/اسمٌن دمحم عبد الفتاح
رئٌس لسم IT
عمٌدٌ/اسر سٌد دمحم رمضان
أمن كلٌة الهندسة

أ /ناهد عٌدأروس العطار
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ /رشا مصطفً محمود
رئٌس لسم الصٌانة

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

07270730996
07226117656

-

-

07229651123

2796

-

07066130600

-

-

07007907920

-

-

07207005003
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كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /عادل عبدالمنعم أحمد السعدنً
عمٌد الكلٌة

أ/أٌمن دمحم والً
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د /كرم حلمً فرحات احمد
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا

أ.م.د /دمحم دمحم تهامً الصباغ
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د /محمود إبراهٌم دمحم الضبع

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

060/5200571

07060079039

-

-

07022010215

-

060/5200571

-

060/5200571

-

-

07002952162
07022010213
07226620563
07022010216
07702205506

Dean@art.suez.edu.eg
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األلسام العلمٌة بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/حسن دمحم نور

رئٌس لسم اللغة العربٌة

أ.د/أسامة سٌد علً
رئٌس لسم التارٌخ

أ.د /منى فاروق حسٌن حشٌش
لائم بعمل رئٌس لسم اللغة
اإلنجلٌزٌة

أ.د /دمحم أمٌن إبراهٌم شاهٌن
لائم بعمل رئٌس لسم الفلسفة

أ.د /سحر حسانً بربري

لائم بعمل رئٌس لسم علم اإلجتماع

أ.د/دمحم رشاد الدسولً

لائم بعمل رئٌس لسم الجغرافٌا

أ.د /حسٌن علً سالمة الجوهري
لائم بعمل رئٌس لسم اللغة الفرنسٌة

أ.د /سعٌدة دمحم حسنً

مدٌر مركز ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

أ.د /حسٌن أنور جمعة

مدٌر مركز ابن الهٌثم بالكلٌة

د /عبدالمعبود دمحم عبدالرسول
لائم بعمل رئٌس لسم الدراسات
السكانٌة

د/رشا نجٌب

مدٌر مركز خدمة المجتمع

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07709020900

-

-

07225095920

-

-

07079609307

-

-

07001205656

-

-

07005562076

-

-

07007591300

-

-

07005069520

-

-

07003696100

-

-

07007555705

-

-

07067910519

-

-

07221705501
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
اإلســم والوظٌفـــة
م /جالل السٌد احمد حسن العاٌدي
أمٌن الكلٌة

أ/تامر ٌونس دمحم
مدٌر العاللات العامة واإلعالم

أ/هاله أبو العال
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ /أٌمن إبراهٌم
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /إبراهٌم علً أباظة
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

أ /جٌهان دمحم عبدالحمٌد
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ /دعاء السٌد دمحم
رئٌس لسم شئون الطالب

أ /سلوي السٌد حمدان
رئٌس لسم اإلستحمالات

أ/شرٌف رجب الجزار
البرامج الممٌزة

أ/اسالم حسن
معاون الكلٌة

عمٌد  /حسام سمٌر رشاد
لائد حرس الكلٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07005557566
07557526562
07226711270
07097019262

-

-

-

-

-

-

07229602770

-

-

07225251396

-

-

07000050696

-

-

07229520007

-

-

07210002216

-

-

07217559799

-

-

07230573159

-

-

07221319970

-

-

07005705215
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كلٌة التمرٌـــض

اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /وفاء عبدالعظٌم الحسٌنً
عمٌد الكلٌة ورئٌس لسم إدارة
التمرٌض

داخلً
2005

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس
060/5250301

محمــول

07000993765

أ.د.م /سمٌه السٌد

وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث ورئٌس لسم
التمرٌض النفسً والصحة
العملٌة

أ.د.م /فتحٌة عبدالرازق
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

-

07022010256

-

-

07022010251

أ.د/إٌناس دمحم محمود عبدهللا

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم
والطالب ورئٌس لسم تمرٌض
األمومة والنسا والتمرٌض

أ.د/نادٌة دمحم السٌد غنٌم
مدٌر معهد التمرٌض

البرٌد اإللكترونـــً

-

-

07022010253

-

-

07075557615

Faculity.of.nursing@nursing.suez.edu.eg
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة التمرٌض
أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أٌ /وسف بسادة ٌوسف بسادة

2005

أ /هبة عطٌتو

أمٌن الكلٌة

رئٌس لسم المكتبة

أ /فاطمة حسان

رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ /نجالء السٌد

رئٌس لسم المعامل

أ /إٌمان السٌد

رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ /عٌسً السٌد

رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ /هشام أنور

رئٌس لسم الصٌانه

أ /إٌمان عبداللطٌف

رئٌس لسم اإلستحمالات

أ /مٌادة دمحم

رئٌس لسم شئون الطالب

أ /أشرف خاطر

رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة

أ /أحمد سمٌر

رئٌس لسم األجور المتغٌرة

أ/سٌد عبدالحمٌد الشحات
رئٌس وحدة IT

أ/أسامة عامر

رئٌس لسم اللغات

-

محمــول

07212900205

-

-

07205066525

-

-

07229590627

-

-

07270063001

-

-

07072505566

-

-

07000203500

-

-

07200575773

-

-

07237257003

-

-

07006979255

-

-

07000625572

-

-

07233315210

-

-

07225926515

-

-

07755150529
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كلٌة األلســــن
أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

اإلســم والوظٌفـــة
داخلً
أ.د /حسن رجب حسن
عمٌد الكلٌة

أ/صباح عبدالحمٌد علً
مدٌر مكتب العمٌد ومدٌر العاللات
العامة واالعالم بالكلٌة

أ.د/شدٌد جاد شدٌد
وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات
العلٌا
أ.م.د /أشرف دمحم غالً
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

د /طارق دمحم أبو المٌلة
مدٌر وحدة الدعم األكادٌمً للكلٌة

د /مروة حسٌن موسً
لسم اللغة اإلنجلٌزٌة

د /سلوي دمحم شكري
لسم اللغة الفرنسٌة

البرٌد اإللكترونـــً

060/5205977
060/5205970

2550
2550

-

07005791555
07231650252

-

-

07005950022

-

-

07227390507

-

-

07067950363

-

-

07095057017

-

-

07227525051

Dean.alsun@suez.edu.eg
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة األلســـن
اإلســم والوظٌفـــة
د /دمحم زغلول دمحم راغب
أمٌن الكلٌة

أ /اشرف حسن دمحم عٌسً
مدٌر مكتب أمٌن الكلٌة

أ /حسام الدٌن دمحم السٌد
رئٌس لسم شئون الطالب

أ /عصمت عثمان حافظ
رئٌس لسم شئون الموارد البشرٌة

أ /منً أحمد حسن
رئٌس لسم رعاٌة الطالب

م /تغرٌد زكرٌا أحمد أبو الخٌر
رئٌس وحدة الدعم الطالبً

أ /سلوي محمود عبد العال
رئٌس لسم المكتبة

أ /طارق جوده أبو جبل
رئٌس لسم المتابعة

أ /أحمد إسماعٌل فرج
رئٌس لسم الخزٌنة

أ /دمحم جمال الشرٌف
رئٌس وحدة التدرٌب المٌدانً

داخلً
2555
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07226097101 060/5205972
-

07226762260

-

-

07002255323

2551

-

07215090575

-

-

07222909922

-

-

07227330579

-

-

-

-

07220710033
07212950796

-

-

07072151001

-

-

07235307003
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة األلســـن
اإلســم والوظٌفـــة
م /أحمد عبد الحمٌد عبد الحمٌد
رئٌس وحدة I.T.

أ /حسن موسً حسن
رئٌس لسم األجور المتغٌرة

أ /دمحم جالل دمحم
المنسك اإلداري لأللسام العلمٌة

أ /مختار دمحم أحمد
رئٌس لسم المشترٌات

أ /إسالم عودة سرحان
رئٌس لسم الشطب

أ /شٌماء دمحم متولً
رئٌس لسم اإلستحمالات

أ /نشآت السٌد عبد العزٌز
رئٌس لسم العهد الشخصٌة

أ/أحمد فتحً أحمد
رئٌس لسم المخازن

أ /دمحم سٌد ٌوسف
رئٌس لسم الحملة

أٌ /سري بخٌت أٌوب
رئٌس لسم الصٌانة

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07210555950

-

-

07223939711

-

-

07220702000

-

-

07225507660

-

-

07277667100

-

-

07200667920

-

-

07221352752

-

-

07220225959

-

-

07226670952

-

-

111

07215527091

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /ماجد دمحم السعٌد العزازي
عمٌد الكلٌة

أ.د/أحمد عزٌز دمحم فرج
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

أ.د/دمحم صالح الدٌن دمحم دمحم
وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
البٌئة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

060/5252100
060/5252101

07225500250

-

-

07007051350

-

-

07001317676

البرٌد اإللكترونـــً

Scufpe@gmail.com
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األلسام العلمٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /ماجد دمحم السعٌد العزازي

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

رئٌس لسم مناهج وطرق تدرٌس التربٌة
الرٌاضٌة

-

-

07225500250

رئٌس لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
واإلجتماعٌة

-

-

07071532791

رئٌس لسم نظرٌات وتطبٌمات المنازالت
والرٌاضات الفردٌة

-

-

07001373657

رئٌس لسم نظرٌات وتطبٌمات مسابمات
المٌدان والمضمار

-

-

07022002990

أ.م.د /هناء شبٌب عبد الممصود
أ.م.د /دمحم دمحم فتوح غنٌم
أ.م.د /محمود ابراهٌم شعٌب
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األلسام اإلدارٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
اإلســم والوظٌفـــة

أ /ممدوح متولً إبراهٌم
أمٌن الكلٌة

أ /خالد غرٌب دمحم
رئٌس لسم الشئون المالٌة

أ /دمحم حسن أحمد البحطٌطى
رئٌس لسم الشئون اإلدارٌة
أ /حسام شحاتة حسن
رئٌس لسم شئون التعلٌم والطالب

أ /أمل دمحم سعٌد
رئٌس لسم اإلستحمالات

أ /دمحم مصطفى دمحم حسن
رئٌس لسم رعاٌة الشباب

أ /أحمد دمحم احمد عبد الجواد
رئٌس لسم المٌزانٌة

أ /ناجى ابراهٌم حسن
رئٌس لسم شئون العاملٌن

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07065019611
07009705951

-

-

07201520255

-

-

07223150065

-

-

07272062670

-

-

07205115950

-
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-

07236530205
07069050205

الكلٌة المصرٌة الصٌنٌة للتكنولوجٌا التطبٌمٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /إبراهٌم دمحم فارس
عمٌد الكلٌة

أ/لطفً لطفً احمد علً
مدٌر مكتب العمٌد

أ.د/احمد فإاد عبدالرحمن
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

07217270961
060/5275996
07022010292

-

07230303026

-

-

07070506110

deanoffice@eccat.scu.edu.eg
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األلسام اإلدارٌة بالكلٌة المصرٌة الصٌنٌة للتكنولوجٌا التطبٌمٌة
اإلســم والوظٌفـــة
م/حمدي عبدالخالك دمحم
أمٌن الكلٌة

م/عبده دمحم عبده سعد
رئٌس لسم المبانً التعلٌمٌة

أ/إلهام محمود أبو العال
رئٌس لسم شئون الطالب

أ/منى محمود دمحم رمضان
رئٌس لسم شئون العاملٌن

أ/دمحم نبٌل شعبان عبدهللا
رئٌس لسم العاللات العامة

أ/دمحم مرسً دمحم أبو العال
لائم بعمل رئٌس لسم رعاٌة الشباب

أ/هبة دمحم محمود مصطفى
رئٌس لسم االستحمالات

أ/مً خالد عبداللطٌف دمحم
رئٌس لسم الحسابات

أ/سالم عبدالرإوف دمحم
رئٌس لسم الخزٌنة

م/أمٌرة علً خضر
رئٌس وحدة IT

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07212926273

-

-

07225093095

-

-

07225329769

-

-

07230235551

-

-

07230606220

-

-

07217065301

-

-

07203151260

-

-

-

-

-

-

116

07076556500
07226050290
07000556100

معهد اإلستزراع السمكً وتكنولوجٌا األسمان
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم التابعً على البغدادي
عمٌد المعهد

أ.د /سامى عبد الملن دمحم
وكٌل المعهد لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

د /مرفت علً دمحم
وكٌل المعهد لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

أ /نهاد صالح الدٌن رشاد
أمٌن المعهد

أ /جٌهان عزت السٌد
رئٌس لسم الدراسات العلٌا

أ /الزهراء علً رشدي
رئٌس لسم العاللات الثمافٌة

أ /رٌهام علً جابر
رئٌس لسم الحاسب األلى وI.T

البرٌد اإللكترونـــً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
2072

060/5250920

07200662257

-

-

07706559513

-

-

07223017150

-

-

07005059959

-

-

07226119593

-

-

07201122793

-

-

07006595709

Fish_Farming@suez.edu.eg
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معهد التمنٌة الحٌوٌة للدراسات العلٌا والبحوث
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /صفوت عبدالممصود أحمد
عمٌد المعهد

أ.د /نهى مصطفى مصباح
وكٌل المعهد للدراسات العلٌا
والبحوث

أ.د/عبٌر عبدالحمٌد شلبً

وكٌل المعهد لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

د/سماح عبدالحمٌد علً
أمٌن المعهد

لسم إدارة المعامل
لسم الموارد البشرٌة
لسم الشئون المالٌة
المكتبة
لاعة اإلجتماعات

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7350

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07092653531 060/5200052

7350

-

07070253601

7350

-

07097025519

7395

-

07060020611

2013
2031
2031
2031
2031

-

-

Dean_ibpr@suez.edu.eg
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المعهد الفنً للتمرٌـــض
اإلســم والوظٌفـــة
أ.م.د/رحاب حسن كفل
عمٌد المعهد

أ /عادل العدوي
أمٌن المعهد

البرٌد اإللكترونـــً

داخلً
7090
7097

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07223095301
07236050657

Nursinginstitue.scuegypt.edu.eg
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معهد الدراسات األفروأسٌوٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/حسن عبدالعلٌم ٌوسف
عمٌد المعهد

أ.د/أحمد دمحم دمحم عوٌن
وكٌل المعهد للدراسات العلٌا
أ.د/سلوى السعٌد السٌد فراج
وكٌل المعهد لشئون خدمة
المجتمع
أ.د/حسنٌن السعٌد حسنٌن احمد
رئٌس لسم بحوث ودراسات
اللغة العربٌة وآدابها
أ.م.د/نشوة سعد بسطوٌسً
رئٌس لسم دراسات وبحوث
العلوم االجتماعٌة والنفسٌة
أ/ناصر حلٌم سالمة
أمٌن المعهد

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07222501020

-

-

07065525600

-

-

07001500525

-

-

07076317696

-

-

07001057020

-

-

07223370535
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أوال ا :المكاتب الرئٌسٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/أسامة عنتر عدلً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

عمٌد كلٌة الطب ورئٌس مجلس
اإلدارة

7235
7096

07220130131 060/5220595

المدٌر التنفٌذي للمستشفٌات
الجامعٌة

7766
7236

07005665050 060/5270777

نائب مدٌر عام المستشفٌات

7053
7055

-

07225037391

-

-

07200002570

-

-

07222252932

7772

-

07277601773

7063

-

-

7750

-

07000200005

أ.د/عادل أحمد حسن
أ.د/نادر النمر

أ.د/السٌد فٌاض

نائب مدٌر عام المستشفٌات

د/مروة عرابً

مدٌر المستشفى الجامعً

د/إٌهاب حشٌس

مدٌر العٌادات الخارجٌة

أ.د/إسالم مجدي

مدٌر مستشفى الجراحات
التخصصٌة

د/مإمن علً دمحم المرلاري
مدٌر العملٌات

د/عبدالرحمن الباشا
مدٌر المتابعة

أ/إٌمان عامر دمحم

مدٌر العاللات العامة واإلعالم

7075

-

07093501569

7761

-

07216551752
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ثانٌا ا  :مدٌري األلسام الطبٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/مصلح عبدالرحمن إسماعٌل
مدٌر المراكز الطبٌة

د/دمحم عمرو
مدٌر األلسام الداخلٌة

د/إٌمان الشرٌف
مدٌر إدارة الجودة والتدرٌب

د/حاتم السٌد
مدٌر إدارة الشئون العالجٌة
مدٌر الطواريء

دٌ/وحنا إدوارد
مدٌر إدارة اإلمداد الطبً

مس/سحر عبدالوارث
مدٌر هٌئة التمرٌض

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7036

-

07705356969

7551

-

07000211199

7702

-

07225550975

7711

-

07235901511

7753

-

-

7715

-

07225062350

7239

-

07003600365
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ثالثا ا  :رإساء األلسام الطبٌــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/دمحم عادل جاد الرب

رئٌس لسم الجراحة العامة

أ.د/هانً أنٌس الدمٌاطً

رئٌس لسم جراحة الملب والصدر

أ.د/دمحم صالح

رئٌس لسم جراحة العظام

أ.د/علً دمحم علً أبو مضاوي

رئٌس لسم جراحة المخ واألعصاب

أ.د/احمد إبراهٌم السما

رئٌس لسم جراحة المسالن البولٌة

أ.د/دمحم السباعً شاهٌن
رئٌس لسم جراحة العٌون

أ.د/ماجد محمود باهر
رئٌس لسم جراحة األنف واألذن
والحنجرة
أ.د/محمود البرنس محمود
رئٌس لسم الباطنة العامة

أ.د/عادل احمد حسن

رئٌس لسم األمراض المتوطنة

أ.د/دمحم عمرو خضٌر

رئٌس لسم النساء والتولٌد

أ.د/سوزان سمٌر جاد
رئٌس لسم األطفال

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07239696657

-

-

07005705060

-

-

07225099099

-

-

07005770976

-

-

07225056560

-

-

07225095500

-

-

07779775552

-

-

07222700761

-

-

07005665050

-

-

07222779765

-

-

07225211316
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تابع :رإساء األلسام الطبٌــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/أشرف دمحم طنطاوي
رئٌس لسم النفسٌة والعصبٌة

أ.د/عال فاروق لهٌطة
رئٌس لسم الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

أ.د/طارق حامد المماش
رئٌس لسم األشعة

أ.د/دمحم احمد حفنً
رئٌس لسم الروماتٌزم والتؤهٌل

أ.د/منى احمد عطوة
رئٌس لسم الجلدٌة

أ.د/عالء الدٌن دمحم المصبً
رئٌس لسم التخدٌر

أ.د/سهٌر السٌد دمحم عبدالمحسن
مدٌر وحدة األورام والطب النووي

أ.د/منٌرة طه إسماعٌل
رئٌس لسم الطواريء

د/مصطفى عبدالرحمن مكاوي
رئٌس لسم األسنان

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07706593051

-

-

07007210070

-

-

07205002262

-

-

07200059923

-

-

07700003022

-

-

07225301375

-

-

07005209570

-

-

07707750039

-

-
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07091110991

رابعاا :األلسام الداخلٌـــة
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

لسم الرمد
لسم النسا
اإلدارة
الحضانات
لسم األطفال
اإلدارة
لسم جراحة حرٌم

لسم جراحة رجال
اإلدارة

لسم عظام حرٌم
لسم عظام رجال
اإلدارة
لسم باطنة حرٌم
لسم باطنة رجال
اإلدارة
عناٌة أطفـــال
لسم النفسٌة والعصبٌة
اإلدارة
لسم المخ واألعصاب
اإلدارة
رسم المخ

7237
7217
7251
7233
7219
7265
7555
7573
7502
7500
7557
7575
7563
7516
7073
7295
7005
7025
7531
7590
7596
126

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تابع :األلسام الداخلٌـــة
اإلســم والوظٌفـــة
الرعاٌة الوسٌطة
لسم جراحة األنف واألذن والحنجرة
اإلدارة
الحروق
مناظٌر الجهاز الهضمً
عناٌة الكبد

داخلً
7002
7500
7575
7723
7759
7765
7751
7753
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أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

-

-

-

-

خامساا :العٌادات الخارجٌـــة
اإلســم والوظٌفـــة
الباطنة العامة
الجراحة العامة
العظــــام
النسا والتولٌد
األطفـــال
المخ واألعصاب

النفسٌة والعصبٌة
الذاكــــرة
جراحة الملب والصدر
التخدٌـــــر
الرمـــــد
األنف واألذن والحنجرة
الجلدٌــــة
أمراض الذكورة
األسنــــان
األلــــم
األورام
السكر والغدد الصماء
الحساسٌة والمناعة
وحدة مناظٌر الجهاز الهضمً
األشعـــــة

داخلً
7770
7776
7703
7779
7720
7799
7799
7799
7016
7011
7032
7726
7700
7700
7720
7737
7005
7016
7016
7759
7765
7755
128

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

-

-

سادسا ا  :مبنى الجراحات التخصصٌة
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

د/.مدٌر المستشفى

7063

-

-

مدٌر إداري المستشفى

7009

-

-

عملٌات الٌوم الواحد

7521

-

-

جراحة الٌوم الواحد

7050

-

-

خدمة المواطنٌن

7000

-

-
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المستشفى التخصصً
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/عالء الدٌن أحمد أبو ستة
المشرف العام

د/دمحم مصطفى لٌشاوي
نائب مدٌر المستشفى ومدٌر الشئون العالجٌة

أ.د/اسحك سمٌر وصفً
نائب مدٌر المستشفى

أ/سحر السٌد خطاب
مدٌر مكتب مدٌر المستشفى

د/رٌهام فاروق زٌتون
نائب مدٌر الشئون العالجٌة

د/محمود احمد موافً
مدٌر وحدة العناٌة المركزة

أ.د/سوزان سمٌر احمد
مدٌر وحدة الحضانات

د/دمحم عبدالشافً
مدٌر وحدة لسطرة الملب

أ.د/جمال احمد توفٌك
مدٌر وحدة الكلى

د/شٌماء احمد دهشان
مدٌر وحدة العملٌات

د/راندا مرسً أبو سٌف
مدٌر إدارة اإلمداد الطبً

د/دمحم أسامة
مدٌر المعمل

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

07007750503

-

-

07007075090

-

-

07001200365

-

-

07092111350

-

-

07222569501

-

-

07005955005

-

-

07225211316

-

-

07092075555

-

-

07001020922
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-

07079565963
07773603057
07777905035

تابع :المستشفى التخصصً
اإلســم والوظٌفـــة
د/عبٌر عزت السٌد
مدٌر وحدة مكافحة العدوى

د/باسل أبو ٌحٌى حافظ
منسك وحدة نظم المعلومات IT

مس/أمٌنة دمحم احمد
مدٌر هٌئة التمرٌض

أ/مرفت سٌد زكً
مدٌر مكتب الشئون العالجٌة

أ/بسام دمحم ندا
رئٌس لسم مراجعة الفواتٌر

عمٌد /أشرف الجمل
مدٌر إدارة األمــــن

م/مرفت عبده احمد
مدٌر اإلدارة الهندسٌة

أ/محمود عبدالجواد
رئٌس لسم المدنً

أ/عواطف حامد حمدان
مدٌر إدارة المشترٌات

أ/دمحم حمادة
رئٌس لسم مشترٌات األدوٌة

أ/جمال صابر
رئٌس لسم المشترٌات الطبٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132

07709161005
07221750909
07005057010
07233673591
07003375253
07023155575
07270555703
07005507277
07070562267
07235701633
07223652625

تابع :المستشفى التخصصً
اإلســم والوظٌفـــة
أ/محمود عبدالرحمن
رئٌس لسم المشترٌات الغٌر طبٌة

أ/محمود احمد دمحم
مدٌر إدارة الموارد البشرٌة

أ/فوزٌة علً متولً
رئٌس لسم الملفات

أ/أٌمن احمد دمحم
مدٌر إدارة حسابات أتعاب األطباء
والموظفٌن

أ/أمٌر احمد عباس
مدٌر إدارة حسابات المرضى

أ/وفاء عبدالمنعم
رئٌس لسم التعالدات

أ/جٌهان علً
مدٌر إدارة المٌزانٌة والتكالٌف

أ/عاطف حسٌن
رئٌس أمناء المخازن

أ/جٌهان احمد
رئٌس شطب المخازن

أ/أمانً الشرلاوي
المشرف العام على إدارة التغذٌة

أ/جمال فوزي دمحم
مدٌر الخزٌنة الرئٌسٌة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07223965569

-

-

07220002351

-

-

07200055223

-

-

07000233235

-

-

07226157500

-

-

07220500900

-

-

07073655352

-

-

07065729569

-

-

07073030005

-

-

07223009052

-

-

07217577555
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تابع :المستشفى التخصصً
اإلســم والوظٌفـــة
أ/أٌمن عوض دمحم
رئٌس لسم الشئون الفندلٌة

أ/احمد دمحم عبدالعظٌم
رئٌس لسم شئون الممر

أ/دمحم عبدالظاهر جادهللا
رئٌس لسم شئون البٌئة

أ/عبٌر عبدهللا
رئٌس لسم عمود الصٌانة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07229595657

-

-

07000622232

-

-

07022717799

-

-

07277727173

134
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محافظة اإلسماعٌلٌـــة
اإلســم والوظٌفـــة
اللواء /شرٌف فهمً بشارة
محافظ اإلسماعٌلٌة

م/احمد عصام الدٌن موسى
نائب محافظ اإلسماعٌلٌة

أ/تامر سعٌد
سكرتٌر عام محافظة اإلسماعٌلٌة

اللواء/جمال مسعود

السكرتٌر العام المساعد

البرٌد اإللكترونــً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

060/5755333
060/5755555

-

-

-

07220050717

-

060/5759933
060/5759911

-

-

060/5759900

-

ismailiagso@gmail.com
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وزارة التعلٌم العالـً والبحث العلمً
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/خالد عاطف عبدالغفار
وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

داخلً
-

رئٌس لطاع مكتب وزٌر التعلٌم
العالً

-

مدٌر عام مركز المعلومات
وزارة التعلٌم العالً

-

138

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
02/21952755
02/21903000
02/21956962
02/21907005
02/21955051
02/21920095
02/21955900
02/25576709

-

-
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جامعة الماهـــرة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /دمحمعثمان الخشت

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
خارجً/فاكس

محمــول

-

02/55633330
02/55616756

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

02/55616705

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا

-

02/55616753
02/55616759

-

-

02/55616022

-

-

02/55616705

-

رئٌس الجامعة

أ.د /هبه نوح
أ.د /اٌمن الخطٌب
أ.د/سعٌد الضو
نائب رئٌس الجامعة لشئون البٌئة

د /مجدي عبد المادر
أمٌن عام الجامعة

البرٌد اإللكترونـــً

Cairouniversity2018@cu.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.CU.edu.eg
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جامعة عٌن شمس
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /محمود المتٌنً

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

799

02/26301373
02/26326701

-

لائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب

770

02/26301320
02/26353919

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

722

02/26301327
02/26301322

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع والبٌئة

775

02/26325500
02/26325200

-

705

02/26301320
02/20356777

-

رئٌس الجامعة

أ.د /عبدالفتاح سعود

أ  /سمٌر عثمان عبد الناصر
أمٌن عام الجامعة

البرٌد اإللكترونــــً

President@asu.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.asu.edu.eg
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جامعة األسكندرٌة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /عصام احمد الكردي
رئٌس الجامعة

أ.د /مختار ابراهٌم ٌوسف

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

05/5957533

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

-

05/5920956

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
والبٌئة

-

05/5900257

-

-

05/5902175

-

-

05/5977056

-

-

05/5955009

07026200557
07220066175

أ.د /هشام جابر

أ/أشرف حافظ
لائم بعمل أمٌن عام الجامعة

د /ندٌرة صبحى دمحم
مركز المعلومات والتوثٌك ودعم إتخاذ
المرار

البرٌد اإللكترونـــً

IDDSC@Alexu.edu.eg

www.alexu.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت
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جامعة حلـــوان
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/ماجددمحم فهمى محمود فهمى نجم

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

02/23762067
02/23762320

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

-

02/23762017
02/23765025

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة
أ.د /نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

02/23762561
02/23762027

رئٌس الجامعة

أ.د/منى فإاد دمحم عطٌة
أ.د/حسام دمحم كمال رفاعى

أ /دمحم ناصر دمحم
أمٌن عام الجامعـــــة

أ /دمحم ناصر دمحم عبد العال

-

أمٌن الجامعة المساعد لشئون التعلٌم
والطالب

-

مدٌر عام مركز المعلومات والتوثٌك ودعم
اتخاذ المرار

-

02/23762065
02/23762003
02/23765056
02/23762051
02/23762075
02/23765062

-

-

أ /مها عبد الرحٌم ٌونس

البرٌد اإللكترونـــً
المولع على شبكة اإلنترنت

07000553603 02/23762015

Info_center@hq.helwan.edu.eg
www.helwan.edu.eg
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جامعة المنصــورة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أشرف دمحم عبد الباسط بكر
رئٌس الجامعة

أ.د/دمحم عطٌة دمحم البٌومً
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب
أ.د/أشرف طارق حافظ
نائب رئٌس الجامعة لشئون
\لدراسات العلٌا والبحوث
أ.د/محمود دمحم الملٌجً
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة
أ /أسامة عبد الفتاح موسى
أمٌن عام الجامعة

م /لٌلى حسن صالح
مدٌر عام مركز المعلومات

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

050/2200205
050/2200200

-

-

050/2200103

-

-

050/2200639
050/2200100

-

-

050/2200699

-

-

050/2207030

07000050509

-

-

07007550502

البرٌد اإللكترونـــً

President@mans.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.mans.edu.eg
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جامعة الزلازٌـــك
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/عثمان شعالن

رئٌس الجامعة
ا.د/عبدالمنعم نافع
لائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب
أ.د/مرفت عسكر
نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث
أ.د/غادة حامد
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة
د/احمد عبدالستار
أمٌن عام الجامعة
أمٌن عام الجامعة المساعد للشئون
المالٌة
أمٌن عام الجامعة المساعد للشئون
اإلدارٌة
أمٌن عام الجامعة المساعد لشئون البٌئة
مدٌر عام مركز المعلومات

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

0070

055/2501301
055/2505052

0020

055/2502973

-

0050

055/2501692
055/2500550

-

0000

055/2501370
055/2500570

-

0050
0060

055/2570195
055/2565550
055/2501307
055/2501307

-

-

0010

055/2565655

-

0000
7007

055/2562556
055/2522003

-

البرٌد اإللكترونـــً

info@zu.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.zu.edu.eg
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جامعة المنوفٌــة
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /عادل السٌد مبارن

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

555

003/2222710
003/2521215

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

550

07007555053 003/2571500
07006659073 003/2226050

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

555

003/2222965
003/2255611

07005153629

000

003/5002005
003/2225731

-

200

003/2220390
07006193556 003/2225393
003/2571555

000

07007296563 003/2571553

رئٌس الجامعة

أ.د /أحمد فرج الماصد
أ.د /عبد الرحمن السٌد لرمان
أ.د/نانسً أسعد
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب
أ /أكرم حامد عبد الداٌم
أمٌن عام الجامعة

م /صفاء مصطفى دمحم حسنٌن
مدٌر عام مركز المعلومات

07006625530

البرٌد اإللكترونـــً

menofia@mwnofia.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.menofia.edu.eg
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جامعة أسٌــــوط
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /طارق عبدهللا مرسى الجمال
رئٌس الجامعة

أ.د /شحاته غرٌب دمحم شلمامى

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث
نائب رئٌس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
أ/محمود سٌد بخٌت
أمٌن عام الجامعة

مركز المعلومات والتوثٌك

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

7023

033/2030001
033/2550750

7077

033/2030905
033/2025603

7025
7075
7020
7057
7052
5575
5575
5503
5577
5509

07755550915

033/2030750
033/2030300
033/2030255
033/2030000
033/2030500
033/2030715
033/2030706

-

-

البرٌد اإللكترونـــً

president@aun.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.aun.edu.eg
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جامعة طنطــا
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /عماد السٌد دمحم عتمان
لائم بعمل رئٌس الجامعة

أ.د /كمال دمحم عكاشة

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
000/5575679
000/5502135
000/5505913

07001333355

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
والبٌئة

-

07001333355 000/5572093

-

07773630737 000/5571256

أ.د /عماد السٌد دمحم عتمان
أ.د/الرفاعً إبراهٌم الرفاعً مبارن
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب

أ/احمد رشاد شلبً علً
أمٌن عام الجامعة

أ/عمل حامد عمل الشرلاوي
أمٌن الجامعة المساعد للشئون المالٌة

أ/دمحم احمد المحالوي
أمٌن الجامعة المساعد للشئون اإلدارٌة

أ /سمٌر صالح عمارة
مدٌر عام مركز المعلومات والتوثٌك ودعم
اتخاذ المرار

البرٌد اإللكترونـــً

-

07000106110

000/5571901
000/5236770
000/5236772
07205220159
000/5236770
000/5236772
07230005252
000/5236770
07216357662

07005505520 000/5502975

Tanta_unv@unv.tanta.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.tanta.edu.eg
148

جامعة المنٌا
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /مصطفى عبد النبً عبد الرحمن
رئٌس جامعة المنٌا

أ.د/عصام فرحات
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب
أ.د/

داخلً
260
797

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07006555007 036/2550606
07770569505 036/2565500
036/2555519

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

795

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

275

036/2503555

200

07020913930 036/2553033

أ.د/
د/باسم محمود عبدالحمٌد
أمٌن عام الجامعة

أ /مها مصطفى شلمامً عثمان
مدٌر مركز المعلومات والتوثٌك ودعم إتخاذ
المرار

572

-

07099965051 036/2550606

البرٌد اإللكترونـــً

President@Minia.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.minia.edu.eg
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جامعة األزهــــر
اإلســم والوظٌفـــة

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
-

-

02/22677070
02/22677000

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

02/22625232

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

-

02/22625231
02/22677073

07029500009

-

02/22656792

-

-

07099066622 02/22677071

أ.د/دمحم حسٌن عبدالعزٌز المحرصاوى
رئٌس الجامعة

أ.دٌ /وسف السٌد ٌوسف عامر
أ.د /محمود صدٌك
أ.د /اشرف عطٌة

نائب رئٌس الجامعة لفرع البنات

أ /مإمن متولً إبراهٌم
أمٌن عام الجامعة

البرٌد اإللكترونـــً

info@azhar.edu.eg

المولع على شبكة االنترنت

www.azhar.edu.eg

151

جامعة دمٌــــاط
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /السٌد دمحم السٌد دعدور

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
07006755307

-

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

-

-

07069296259

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

-

07770509999

-

051/2005366

-

أمٌن عام الجامعة

-

051/2005366

-

مدٌر عام اإلدارة العامة لتكنولوجٌا
اإلتصاالت والمعلومات

-

-

07009710711

رئٌس الجامعة

أ.د /ممدوح دمحم احمد نعمة هللا
أ.د/طارق دمحم سعٌد ابوالمعاطى
أ.د /عبدالحمٌد عبدالفتاح السٌد
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

م /حسام ابراهٌم شمرٌة

البرٌد اإللكترونـــً

dugait@du.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.du.edu.eg
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جامعة الفٌـــوم
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /احمد جابر شدٌد

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
-

030/2770010
030/2770013

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

030/2770026

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

-

003/2770095

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

003/2770003

-

-

-

-

رئٌس الجامعة

أ.د /خالد عطاهلل
أ.د/
أ.د/
أ /اٌمن حلبة
أمٌن عام الجامعة

البرٌد اإللكترونــــً

ts@fayoum.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.fayoum.edu.eg
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جامعة بنً سوٌف
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /منصور حسن
رئٌس الجامعة

أ.د/

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
032/2750057

-

0706660237

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

-

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث

-

-

07235006651

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

-

-

-

-

-

-

07000075595

أ.د /فاطمة حسن
أ.د/
أ/
أمٌن عام الجامعة

أ /دمحم احمد دمحم سلٌم
أمٌن الجامعة المساعد

-

البرٌد اإللكترونـــً

info@bsu.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.bsu.edu.eg
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جامعة بنهــا
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /جمال حلمً السعٌد
لائم بعمل رئٌس الجامعة

أ.د /ناهد سمٌر
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

أ/وحٌد عبدالفتاح عبدالمجٌد خلوي
أمٌن الجامعة المساعد للشئون
اإلدارٌة

أ /فاتن دمحم النادي خربوش
أمٌن الجامعة المساعد لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

أ/سامٌة عبد الحمٌد محمود ممٌدم
أمٌن الجامعة المساعد للشئون المالٌة

أ /حنان صالح احمد كرٌم
مدٌر عام مركز المعلومات والتوثٌك

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

075/5225275
075/5221097

-

-

075/5275505
075/5225907

-

-

07205225555 075/5275570

-

07205222210

-

-

07226063030 075/5275509

-

07052211556 075/5257077

البرٌد اإللكترونـــً

Benha.university@gmail.com

المولع على شبكة اإلنترنت

www.bu.edu.eg
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جامعة سوهـــاج
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /احمد عزٌز عبد المنعم
رئٌس الجامعة

أ.د /صفا محمود السٌد حامد
لائم بعمل نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب

أ.د/احمد سلٌمان
نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا
والبحوث
أ.د/مصطفى عبدالخالك
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة
أ /أشرف كامل احمد الماضً
أمٌن عام الجامعة

أ /دمحم عبد الرإف محمود
مدٌر عام مركز المعلومات والتوثٌك ودعم
إتخاذ المرار

البرٌد اإللكترونـــً
المولع على شبكة اإلنترنت

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

2776

095/0677920
095/0605105

07005059197

2290
2590

095/0605030
095/0672297

07006359721

2560

095/0670513

07220560676

2712

095/0607950

07007936956

2705

095/0510001
095/0672292

07070299952

2770
2501

095/0672292

07062792515
07725073005

president@sohag.edu.eg
www.sohag_univ.edu.eg
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جامعة كفر الشٌــخ
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /عبدالرازق ٌوسف دسولً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
503

001/5709590
001/5709597

07220532065

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

500

001/5709530

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات
العلٌا والبحوث

506

07006597330 001/5709536

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

رئٌس الجامعة

أ.د/دمحم دمحم عبدالعال
أ.د /حسن حسن عبد هللا ٌونس
أ.د /رضا صالح
أ/
أمٌن عام الجامعة

البرٌد اإللكترونـــً

505

001/5709535

-

501

001/5709539
001/5709533

-

Kfs_info@Kfs.edu.eg

المولع على شبكة اإلنترنت

www.kfs.edu.eg
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جامعة دمنهــور
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د/عبٌد عبد العاطً صالح
رئٌس الجامعة

أ/عواطف عبد المنعم
أمٌن عام الجامعة

أ/دمحم عبد الخالك عامر
مدٌر عام مركز المعلومات
والتوثٌك ودعم اتخاذ المرار

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
0777375737 005/5563069
0709909009
07065620650
005/5515730
07236390567

-

07005721725 005/5563069

-

البرٌد اإللكترونـــً

President@damanhour.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.damanhour.edu.eg
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جامعة بورسعٌـــد
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /شمس الدٌن دمحم شاهٌن
رئٌس الجامعة

أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

066/5020015
07005155060 066/5002500
066/5000500

-

066/5023760

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث

-

07007591772 066/5023765

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

07005161590 066/5023763

-

07217557690 066/5023769

-

07222312375 066/5020010

-

07236023577

أ.د /اٌمن دمحم ابراهٌم
أ.د /مها زكرٌا عبد الرحمن
أ /حلمى اسماعٌل فٌاض
أمٌن عام الجامعة

أ /عزٌزة أبو وردة
أمٌن الجامعة المساعد

-

أ.د /ندا الحسٌنى ندا
مستشار رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب

-

البرٌد اإللكترونـــً

President@psu.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.psu.edu.eg
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جامعة السوٌـــــس
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /السٌد عبد العظٌم الشرلاوي
رئٌس الجامعة

أ.د /على حسٌن عطا

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
062/5525115
062/5525112

-

07002652005

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

062/5525115
062/5525112

07072509990

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

062/5525115
062/5525112

07221355770

-

062/5572005
062/5525112

07222650630

أ.د /الدسولى ابراهٌم صالح
أ /سمٌر عبد السالم دمحم
أمٌن عام الجامعة ( ندبا ا )

البرٌد اإللكترونـــً

Info.center@suezuni.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

Suezuniv.edu.eg
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جامعة أســــــوان
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /احمد غالب دمحم ابراهٌم
رئٌس الجامعة

أ.د/حنان عبد المنعم عوض

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

07705595959 091/5032255
07720006010 091/5030009

-

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

-

07065027555

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث

-

-

07755333033

-

-

07725552023

-

091/5030001
091/5030006
091/5032900
091/5032907

-

أ.د/أٌمن محمود عثمان
أ/حسٌن عبداللطٌف
أمٌن عام الجامعة

عمومً الجامعــة

البرٌد اإللكترونـــً

portal@aswu.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.aswu.edu.eg
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جامعة مدٌنة السادات
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أحمد دمحم بٌومً
رئٌس الجامعة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً

003/2672759
003/2601002

-

أ.د /حمدى عبد هللا عمارة

07220105706

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

07007592507 003/2601059

نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم
والطالب

-

07002002775 003/2605206

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث

-

003/2601070
003/2605200

-

07096611575 003/2607256

أ.د/هانً ٌوسف حسن
أ.د /شادن معاوٌة حنفً
أ /رضوان عبد الفتاح المرم
أمٌن عام الجامعة

07227032256

البرٌد اإللكترونـــً

President@usc.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.usc.edu.eg
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جامعة جنوب الوادي
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /أ.دٌ /وسف احمد دمحم حسن الغرباوي
رئٌس الجامعة

أ.د /احمد مكاوي عبدالعزٌز
نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا
والبحوث

أ.د/
نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
أ.د/احمد كمال نصار
نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة

داخلً
-

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس
096/5277171
096/5277219

07070765099

-

096/5276723
096/5271275

-

-

096/5272072
096/5272077

-

-

096/5271270
096/5276031

-

idsc@svu.edu.eg

البرٌد اإللكترونـــً

المولع على شبكة اإلنترنت

www.nv.aun.edu.eg
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جامعة العرٌــش
اإلســم والوظٌفـــة
أ.د /حبش ابراهٌم احمد

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

07001333709 063/5520525

نائب رئٌس الجامعة لشئون
الدراسات العلٌا والبحوث

-

-

07096159706

نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمٌة البٌئة

-

-

07026720633

-

-

07200055231

رئٌس الجامعة

أ.د /سعٌد المً
أ.د /حسن الدمرداش
أ /صالح السٌد
أمٌن عام الجامعة

www.aru.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت
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جامعة مطــروح
اإلســم والوظٌفـــة

أ.د/مصطفى ٌوسف النجار
رئٌس الجامعة

أ.د/صالح دمحم عسران
نائب رئٌس الجامعة لشئون
التعلٌم والطالب

أ/ولٌد دمحم ٌحٌى
أمٌن الجامعة المساعد

داخلً

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

-

-

07007019309

-

-

07076566555

-

-

07025557755

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.mau.edu.eg
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جامعة الوادي الجدٌد
اإلســم والوظٌفـــة

أ.د/عبدالعزٌز طنطاوي
رئٌس الجامعة

أ/حمدي رشوان
لائم بعمل أمٌن عام الجامعة

أرلام التلٌفــــــونات
محمــول
خارجً/فاكس

داخلً
-

092/2923573

07221570217

-

092/2955025

07000152202

البرٌد اإللكترونً

edu@nv.aun.edu.eg

المولع على شبكة
اإلنترنت

www.nv.aun.edu.eg
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خدمات أمن وطوارئ ...
الخدمــــة

الرلـــم

الخدمــــة

الرلـــم

مدٌرٌة األمن

20

المطافئ

283

شرطة النجدة

244

اإلسعاف
المركزي

240

شرطة السٌاحة

243

طوارئ الكهرباء

242

طوارئ المٌاه

245

طوارئ الغاز
الطبٌعً

249

خدمات تلٌفونٌة ...
الخدمــــة

الرلم

دلٌل التلٌفون

224 - 222 – 223

استفسارات عامة

288 – 222

تلغـــــراف

242
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فهــــرس الدلٌـــل
المحتوٌـــــات
أولا  :المكاتب الرئٌسٌـــة





مكتب السٌد أ.د/رئٌس الجامعــة
مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب
مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث
مكتب السٌد أ.د/نائب رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة
البٌئة
مكتب السٌد/أمٌن عام الجامعة
مكتب السادة /األمناء المساعدٌن









اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثٌك ودعم اتخاذ المرار
اإلدارة العامة للشئون المانونٌــة
اإلدارة العامة للتنظٌم واإلدارة
اإلدارة العامة لألمـــــن
إدارة اإلحصاءات المركزٌة
إدارة العاللات العامة
إدارة خدمة المواطنٌن




ثانٌا ا  :لطاع أ.د/رئٌس الجامعة

ثالثا ا  :لطاع نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب





اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب
اإلدارة العامة لرعاٌة الشباب
اإلدارة العامة للمدن الجامعٌة
اإلدارة العامة للخدمات الطبٌة
 إدارة التغذٌـــة
167

رلم
الصفحــة
0
2
5
3
7
8
9
23
22
24
22
25
23
27
28
29
43
44
40
45
43

المحتوٌـــــات


إدارة متابعة التغذٌة والمدن الجامعٌة

 التربٌة العسكرٌة
رابعا ا  :لطاع نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث







اإلدارة العامة للدراسات العلٌا والبحوث
اإلدارة العامة للعاللات الثمافٌة
اإلدارة العامة للمكتبات
أمانة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
مركز تطوٌر التعلٌم الجامعً
شبكة المعلومات واإلتصالت





اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع
اإلدارة العامة لمشروعات البٌئة
إدارة اإلتصالت والمؤتمرات









اإلدارة العامة للشئون اإلدارٌة
اإلدارة العامة للموارد البشرٌة
مركز تنمٌة الموارد البشرٌة
األمانة الفنٌة للجنة الدائمة للمٌادات
اإلدارة العامة للشئون المالٌة
اإلدارة العامة للمشترٌات والمخازن
اإلدارة العامة للشئون الهندسٌة

خامسا ا  :لطاع نائب رئٌس الجامعةة لشةئون خدمةة المجتمةع وتنمٌةة
البٌئة

سادسا ا  :لطاع أمٌن عام الجامعـــة
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رلم
الصفحــة
47
47
48
49
03
02
04
00
02
05
03
09
23
22
24
20
22
25
23
27
28

المحتوٌـــــات




اإلدارة العامة للتوجٌه المالً واإلداري
إدارة مرالبة المخزون السلعً
أمانة مجلس الجامعة

سابعا ا :الخدمات اإلجتماعٌة







اللجنة النمابٌة للعاملٌن بجامعة لناة السوٌس
نادي أعضاء هٌئة التدرٌس
نادي العاملٌن بجامعة لناة السوٌس
جمعٌة التكافل والزمالة
جمعٌة الحج والعمرة
الجمعٌة التعاونٌة لبناء المساكن ألعضاء هٌئة التدرٌس
والعاملٌن بجامعة لناة السوٌس
البنن األهلً المصري ـ فرع جامعة لناة السوٌس









كلٌة العلوم
كلٌة الزراعة
كلٌة التربٌة
كلٌة الطب البشري
كلٌة الطب البٌطري
كلٌة التجارة
كلٌة الصٌدلة



ثامنا ا  :كلٌات جامعة لناة السوٌس
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رلم
الصفحــة
53
52
54
50
52
55
55
53
53
57
57
58
59
34
38
74
78
80
83

المحتوٌـــــات














كلٌة السٌاحة والفنادق
كلٌة طب األسنان
كلٌة الحاسبات والمعلومات
كلٌة الهندسة
كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
كلٌة التمرٌض
كلٌة األلسن
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
الكلٌة المصرٌة الصٌنٌة للتكنولوجٌا التطبٌمٌة
معهد اإلستزراع السمكً وتكنولوجٌا األسمان
معهد التمنٌة الحٌوٌة للدراسات العلٌا والبحوث
المعهد الفنً للتمرٌض
معهد الدراسات األفروأسٌوٌة









أولا  :المكاتب الرئٌسٌة
ثانٌا ا  :مدٌري األلسام الطبٌة
ثالثا ا  :رؤساء األلسام الطبٌة
رابعا ا  :األلسام الداخلٌة
خامسا ا  :العٌادات الخارجٌة
مبنى الجراحات التخصصٌة
المستشفى التخصصً

تاسعا ا  :المستشفى الجامعً

عاشرا ا  :محافظة اإلسماعٌلٌة
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رلم
الصفحــة
89
90
97
233
232
237
239
224
225
227
228
229
243
242
244
240
242
243
248
249
203
205

المحتوٌـــــات

حادي عشر  :وزارة التعلٌم العالً
ثانً عشر  :الجامعات المصرٌة





















جامعة الماهرة
جامعة عٌن شمس
جامعة األسكندرٌة
جامعة حلوان
جامعة المنصورة
جامعة الزلازٌك
جامعة المنوفٌة
جامعة أسٌوط
جامعة طنطا
جامعة المنٌا
جامعة األزهر
جامعة دمٌاط
جامعة الفٌوم
جامعة بنً سوٌف
جامعة بنها
جامعة سوهاج
جامعة كفر الشٌخ
جامعة دمنهور
جامعة بورسعٌد
جامعة السوٌس
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رلم الصفحــة
207
209
223
222
224
220
222
225
223
227
228
229
253
252
254
250
252
255
253
257
258
259

المحتوٌـــــات
 جامعة أسوان
 جامعة مدٌنة السادات
 جامعة جنوب الوادي
 جامعة العرٌش
 جامعة مطروح
 جامعة الوادي الجدٌد
خدمات (أمن ـ طواريء) ـ خدمات تلٌفونٌة
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رلم
الصفحــة
233
232
234
230
232
235
233

اإلشـــراف العــام

أ.د/أحمد زكً حسٌن متولً
لائم بعمل رئٌس جامعة لناة السوٌس

أ/هدى دمحم فرج
لائم بعمل أمٌن عـام الجامعـة
اإلشراف التنفٌـــذي

أٌ/اسر رجب عطٌة
مدٌر عام اإلدارة العامة لمركز المعلومات
والتوثٌك ودعم اتخاذ المرار
مراجعة وتصمٌم الغالف

أ/رانٌا أحمد أحمد توفٌك
مدٌر إدارة الحاسبــات
متابعة أعمال الطباعة

أ/أدهم عبدالحمٌد السٌد
مدٌر إدارة النشـــــر
أسرة اإلعــداد
إدارة الحاسبـــات ـ إدارة النشــــر
173

174

