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جامعـة قنــاة السويـس
*******
العنـــوان البريـدي  :اإلسماعيلية ـ الطريق الدائــــري
الرقم البريدي للجامعـة :

41522

التليفون العمومي للجامعة 064/3200395 ، 064/3201396 :
064/3201464 ، 064/3215299
البريد اإللكترونـي :

President_office@suez.edu.eg

موقع الجامعة على شبكة اإلنترنتwww.scuegypt.edu.eg :
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مكتب السيد أ.د/رئيس الجامعــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أحمد زكي حسين متولي
قائم بعمل رئيس الجامعــــة

أ/عصام الدين شوقي خليل
مدير عام مكتب رئيس الجامعة

د/هيام لطفي صالح حسن

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

064/3200125
01022713002 064/3223007
064/3209702
01022444456 064/3220138
01222862909 064/3205208

1557
1554

مدير المكتب الفني لمكتب رئيس
الجامعة

1990

064/3200125
064/3209702

01022444457

مدير المراسم بمكتب رئيس
الجامعة

1557

064/3200125
064/3209702

01001117973

أ/مجدي حسن خالف

أ/خالد رمضان
مكتب الجامعة بالقاهرة

02/22621216
01004667570 02/22621218
02/22621217

-

البريد اإللكتروني President_office@suez.edu.eg -:
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مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالب
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /محمد حسن شقيدف

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

قائم بعمل نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب

1666

064/3209478
064/3209478

أ/محمد احمد سالم

1664
1665

01229463344 064/3209478

مدير المكتب

01022474217

البريد اإللكتروني VPSA.office@suez.edu.eg -:
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مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعـة لشئون الدراسات العليا والبحوث
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/ماجدة محمد هجرس
قائم بعمل نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ/أمنية محمد عبدالمنعم
مدير المكتب

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1776
1777

064/3213318

01001409345

1776

-

01061066342

البريد اإللكترونيVice president_research@suez.edu.eg -:
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مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أحمد زكي حسين متولي
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

أ/فكري علي شلبي
مدير المكتب

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1888

01022713002 064/3203501

1888

01022474298

-

البريد اإللكترونيVice presd_srvcomu_office@suez.edu.eg -:
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مكتب أ/أمين عام الجامعـــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ /هدى محمد فرج
قائم بعمل أمين عام الجامعــة

أ/هويدا صالح علي
مدير المكتب

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1999

01022474247
064/3201820
01226181716

1998

01221259046

-

البريد اإللكترونـــي SCU@suez.edu.eg :
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مكتب أ/أمين الجامعة المساعد
اإلســم والوظيفـــة
أ /هدى محمد فرج
أمين الجامعة المساعد

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

01022474247
064/3217531
01226181716

1663

البريد اإللكتروني لمكتب أمين الجامعة المساعد:
SCU_as@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
اإلســم والوظيفـــة
أ/ياسر رجب عطية
المدير العام

أ/محمد محمود عوض
مدير إدارة التوثيق والمكتبات

د/حورية محمود احمد
مدير إدارة المعلومات واإلحصاء

أ/أدهم عبدالحميد السيد
مدير إدارة النشـــر

أ/رانيا احمد احمد توفيق
مدير إدارة الحاسبات

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1890

01002365190 064/3219894

2080

-

01228152365

2080

-

01273465039

2080

-

01221416182

-

2080

01227547395

أ /فاطمة إبراهيم حسين نافل
مدير إدارة دعم اتخاذ القرار

2081

-

01066996888

قسم الشئون اإلدارية

2081

-

-

البريد اإللكترونـــي

GA_idsc@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للشئون القانونية
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أ/علي عبدالحي عبدالحميد

1676

أ/فايزة فايق مرقص

المدير العام

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01228922297

1784

-

012277920246

أ/عبد الرحمن سالم حامد

1657

-

010013019911

أ/ايمان أحمد محمد عيسوي

-

-

01203080024

أ/هيمن أحمد محمد زهيري

1675

مدير إدارة التحقيقات المركزية
مدير إدارة العقود
مدير إدارة التظلمات
مدير إدارة التنفيذ والحجز اإلداري

-

01272413403

أ/أحمد عبد العظيم محمد
مدير إدارة تحقيقات لكليات
(الزراعة  ،العلوم  ،حاسبات  ،الطب
البشري  ،الكلية الصينية
للتكنولوجيا التطبيقية)

1679

-

01005754036

أ/عماد علي فؤاد
مدير إدارة تحقيقات لكليات
(السياحة  ،األلسن ،التربية ،اآلداب
والعلوم اإلنسانية)

أ/أحمد محمد إبراهيم
مدير إدارة القضايا

-

-

01225238209

-

-

01229237612
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اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

أ/إلهام تهامي جاهين
مدير إدارة نحقيقات لكليات (طب
األسنان ،الصيدلة،التمريض  ،معهد
كونفوشيوس)

أ/هشام محمود حسين
مدير إدارة الفتاوى واللوائح

-

-

01000683302

-

-

01222888178

أ/حسن محمد أحمد سليم
مدير إدارة تحقيقات لكليات (التجارة
 ،الطب البيطري  ،الهندسة  ،التربية
الرياضية  ،معهد اإلستزراع
السمكي)

أ/محمد أحمد فؤاد
مدير إدارة التأديب

البريد اإللكترونـــي

-

-

01220380713

-

-

01224527266

GA_legal@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
اإلســم والوظيفـــة
أ/عالءالدين متولي حسين
المدير العام

أ/سماح حسني حسين
مدير إدارة التنظيم وطرق العمل

أ/جيهان ابراهيم محمد
مدير إدارة الترتيب وتخطيط
القوى العاملة
أ/ريهام حسين احمد
رئيس قسم التنظيم

أ/رحاب علي أحمد خورشيد
رئيس قسم المتابعه

أ/مها حسني دياب
رئيس قسم ترتيب الوظائف

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1695

064/3214625

01200310850

1694

-

01222616132

2145

-

01222942256

2145

-

01282264332

1695

-

01222616132

-

2145

01061407448

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

داخلي

لواء/عماد إبراهيم جودة

1566

أ/ايمن سمير حمزة

1565

المدير العام
المدير اإلدارى إلدارة األمــــن

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
064/3205084
-

01005026401
01288888939

GA_security@suez.edu.eg
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إدارة اإلحصاءات المركزية
اإلســم والوظيفـــة

أ/محمد عبد الجليل عليوة
مدير اإلدارة

أ/صبرية السيد علي
نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم
المراجعة والتسجيل

أ/منار محمد رجب يحيى
رمضان

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1673

-

01283298972

1674

-

01203483269

1674

-

01201999335

قائم بعمل رئيس قسم جمع البيانات

البريد اإللكترونـــي

Centralstatistics@yahoo.com
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إدارة العالقات العامة
اإلســم والوظيفـــة
د/أيمن فتحي جمعة
مدير اإلدارة

أ/ياسر الشريـف
نائب مدير اإلدارة للعالقات
الخارجية واإلعالم

أ/منى صدقي السيد سكر
نائب مدير اإلدارة للعالقات
الداخلية

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1706

064/3217739

01007660250

1550

-

01223410120

1705

-

01022474248

Public-Relations-Suez@yahoo.com
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إدارة خدمة المواطنين
اإلســم والوظيفـــة
أ /تحية حسين أحمد
مدير اإلدارة

داخلي
1693

18

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01226176321
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اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
اإلســم والوظيفـــة
أ /منال مبروك
المدير العام

أ /عبير محمود أحمد
مدير إدارة تحرير الشهادات

أ /إيهاب محمد عبد الصادق
مدير إدارة الخريجين

أ /مروة محمود عبدالعزيز
مدير إدارة اإلمتحانات

أ /منال محمود محمد رمضان
مدير إدارة الدراسة

أ /هبه توفيق صبري
مدير إدارة الوافدين

أ /إيمان محمد داود
مدير إدارة التسجيل

أ /إبراهيم السيد أحمد
مدير إدارة المتابعة

أ /نادية الشرقاوي
مدير إدارة التوجية الطالبي

أ /هاجر أحمد عبد السالم
رئيس قسم الخريجين

أ /محمد حسن محمد عثمان
رئيس قسم المتابعة

أ /فاطمة السيد أحمد
رئيس قسم اإلمتحانات

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
2084

064/3215381

01224543816

1708

-

01223863148

2086

-

01223492556

-

2086

-

2085

-

2086

-

2086

01110990430
01200839951
01277722994
-

2086

-

01288988118

1709

-

01062252235

-

-

01277063097

-

-

-
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01222890158
01220025618

اإلســم والوظيفـــة
أ /إبراهيم عبد الحكيم خالد
رئيس قسم تحرير الشهادات

أ /نهلة السيد سالمة
رئيس قسم الوافدين
أ /منال محمود محمد رمضان
رئيس قسم الدراسة

أ /وفاء إبراهيم محمود
رئيس قسم التسجيل

أ /هالة حسين النصف
رئيس قسم التعليم المفتوح

أ /وفاء فاروق محمد محمد
رئيس قسم التوجيه الطالبي

البريد اإللكتروني

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01010829073

-

-

01220165722

-

-

01200839951

-

-

01289249714

-

-

01280926621

-

-

01281770661

Grad_stud@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لرعاية الشباب
اإلســم والوظيفـــة
أ/عبدهللا عامر
المدير العام

أ /عادل محمود محمد القاضي
مدير إدارة النشاط الرياضي

أ/السيد الرفاعي أمين
مدير إدارة األسر الطالبية

أ /رائد جالل نصر
مدير إدارة النشاط الفني

أ /ممدوح عثمان عبدالحميد
مدير إدارة النشاط اإلجتماعي

أ /إبتسام سليم عبد هللا
مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة

أ /مروة محمد عدلي
مدير إدارة النشاط الثقافي

أ /محمد جالل محمد صالح
مدير الشئون المالية واإلدارية
أ/احمد عبدالحميد سرواح
مدير إدارة اإلتحادات الطالبية
والنشاط العلمي

أ/أيمن نجــــاح
مدير الشئون اإلدارية

البريد اإللكتروني

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1993
1991

064/3220036

01220546023

1993

-

01224543576

2265

01123240463 064/3217738

2175

-

01225817859

2178

-

01207045270

1904

-

01227132394

1904

-

01227129640

2179

-

01273100027

-

-

01221705657

-

-

01220566995

GA_youth@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمدن الجامعية
اإلســم والوظيفـــة
أ /هشام مصطفي عامر
المدير العام

أ /السيد أحمد إبراهيم أحمد
مدير إدارة مدينة الطلبة

أ /نجالء محمد عثمان هالل
مدير إدارة مدينة الطالبات

ا /باسم حمدي علي السيد
مدير إدارة اإلسكان الخارجي

أ/أشرف سليمان محمود سليمان
مدير إدارة رعاية طالب المدن

أ /هاني سعد هللا أبو السعود
رئيس قسم اإلسكان الخارجي

أ /محمد سيد محمد عثمان
رئيس مبنى ( أ ) مدينة الطلبة

أ /محمد أحمد محمد أحمد يحيي
رئيس مبني ( ب ) مدينة الطلبة

أ /صالح الدين أحمد محمد أحمد
رئيس مبني ( ج ) مدينة الطلبة

أ /أسامة علي عبد هللا علي البنا
رئيس فسم الحاسب االلي

أ /هدي حسين صبحي محمد
رئيس قسم شئون العاملين

أ /وحيد كامل عثمان محمد ندا
رئيس قسم المشتريات بالمدن

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01227654342

-

-

01004538001

-

-

01223324728

-

-

-

-

01227386333
01222531392

-

-

01223277330

-

-

01223442907

-

-

01225238722

-

-

01226109344

-

-

-

-

-
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01223393087
01211140203
01279221840

اإلســم والوظيفـــة
أ /سالمة عبد الفتاح سالمة
رئيس قسم التحصيل

أ /مجدي نصر إبراهيم نصر
رئيس قسم اإلستحقاقات

أ /السيد سيد أحمد صالح الزغبي
المشرف على التوفيعات

أ /محمد بيومي جودة بيومي
رئيس قسم شئون الطالب

أ /شعبان محمد عبد العزيز محمد
رئيس قسم الصيانة

أ /سمير محمد محمد السيد بقري
مشرف عام علي المخازن

أ /محمد محمود أحمد عبد العال
رئيس قسم التنجيد

أ /ناجي أحمد صالح الدين حسن
رئيس قسم المسطحات

أ /أحمد مطير سالم سليم
رئيس قسم صيانة صاالت اإلنترنت

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01068086557
01226535777
01276460092

-

-

01152054459

-

-

01229167805

-

-

01228714613

-

البريد اإللكترونـــي

-

01223121290
01220348050
01280397000

hostel@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للخدمات الطبية
اإلســم والوظيفـــة
د /سمر فتحي صديق
المديرالعام

د /إيمان عبد الرحيم
مدير إدارة الطب العالجي

د /عزة عطية عطية باشا
مدير إدارة طب األسنان

د /منال سيد شعراوي
مدير إدارة المعامل وإلشعة

د /مرفت عبد الوهاب
مدير إدارة الصيدلية

د /سالي سعد عبد الهادي
مدير إدارة الطب الوفائي

أ /شاهينازعبده عبد الدايم
مدير إدارة الشئون المالية

البريد اإللكترونـــي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1978

-

01002629752

2258

-

01097293129

2259

-

-

2258

-

-

2259

-

01226844401

-

1978

-

01224794220
01225385215

GA_medical@suez.edu.eg
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إدارة التغذيـــــة
اإلســم والوظيفـــة
م /محمد هالل عبد هللا
مدير اإلدارة

م/مصطفى علي كمال محمد
نائب مدير اإلدارة ومدير مطعم
كبار الزوار
م/جمعه أحمد سيد أحمد
نائب مدير اإلدارة للتفتيش الفني

م/راشد محمد راشد
نائب مدير اإلدارة لشئون المخازن
ورئيس قسم مخازن العهدة

م/السيد محمود أحمد عطيوي
رئيس مطعم أسفل المسرح

م/هناء عبد الستار عبد القوي
رئيس مطعم الطالبات

م/نادر محمد محمد عيد
رئيس مطعم الطلبة

أ/أشرف فخري خلة
رئيس قسم المشتريات

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1989

-

01273781523

-

-

01004717797

-

-

01020077668

-

-

01276639736

-

-

01225508017

-

-

01222825646

-

-

01221557773

-

-

26

01229810141

إدارة متابعة التغذية والمدن الجامعية
اإلســم والوظيفـــة
أ/جمال محمود محمد هاشم
مدير اإلدارة
م/حنان فؤاد محمد قيصر
نائب مدير اإلدارة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01112284313

-

-

01229159695

التربية العسكريــــة
اإلســم والوظيفـــة
عقيد /أحمد سعد زغلول
مدير إدارة التربية العسكرية

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

064/3205754

1908

27

01001640166

28

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
اإلســم والوظيفـــة
أ /منال عبد السالم عبده الوكيل
المدير العام
أ/لطيفة شعبان مصطفى خليل
مدير إدارة الدراسات العليا

أ/وفاء عبدالمنعم عباس
مدير إدارة القيد والتسجيل

أ /ماجدة محمد عبد القادر
مدير إدارة البحوث العلمية

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1670

-

01202488879

1710

-

-

1672

-

01062234123

1607

-

01273365484

GA_postgraduatestudies@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للعالقات الثقافية والعلمية
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أ /ريمان علي النادي

1696

أ /نجالء حسن خليل

المدير العام

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01205802821

1691

-

01220734383

1691

-

-

أ /هالة محمد داود حسين

1696

-

01288620311

أ /شيماء فتحي عبدالصادق

1696

مدير إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات

أ/

مدير إدارة البعثات والمنح واألجازات
الدراسية

مدير إدارة المهمات العلمية
رئيس قسم اإلعارات

أ /فاطمة يوسف محمد

-

01282126991

1691

-

01227701904

ا /عبير مطاوع مطاوع

1691

-

01224205801

أ /نادية السيد مصطفي

1691

أ /منال فهمي محمد الخميسي

نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم
المؤتمرات
رئيس قسم اإلتفاقيات
رئيس قسم المتابعة

رئيس قسم بعثات إشراف مشترك

أ /دعاء أحمد إبراهيم

رئيس قسم البعثات الخارجية

أ /رحاب أحمد شوقي

رئيس قسم األجازات الدراسية

البريد اإللكترونـــي

-

01275607691

1660

-

01061090177

1660

-

01273001834

1660

-

01227256888

GA_culturalrelations@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمكتبات
اإلســم والوظيفـــة
أ /مصطفي عبده محمد عامر
المدير العام

أ /منى حنيدق
الشئون اإلدارية

أ /محمد محمود زكي
إدارة شئون الكليات

أ /سامي محمد علي
قسم الرسائل

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

01229982882 064/3205162

1884
-

-

01281308382

-

-

01228443135

-

-

01288423178

GA_lip@suez.edu.eg
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أمانة مجلس الدراسات العليا والبحوث
اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ /ثناء سليمان أحمد
مدير وأمين أمانة المجلس

البريد اإللكترونـــي

1698

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01227151548
01030708061

Honesty – Pg@ Suez . edu.eg

32

مركز تطوير التعليم الجامعي
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد حفني
المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم
الجامعي

د/نهال عبدالحميد كامل
مدير مشروع التعليم اإللكتروني

د /حسام رفعت
مدير مشروع الشبكة

د /تامر حسنين
مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية

د /إيهاب حسنين
مدير مشروع المكتبة الرقمية

د /أحمد يحيى مغاوري
مدير مشروع البوابة اإللكترونية

البريد اإللكترونـــي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01060472005

-

-

01068534525

-

-

01110779649

-

-

01226688344

-

-

01005200168

-

-

01276645490

Uedc_manager@suez.edu.eg
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شبكة المعلومات واإلتصــــاالت
اإلســم والوظيفـــة
د /حسام الدين رفعت محمد
مدير شبكة المعلومات واإلتصاالت

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01019244464

ICN.suez.edu.eg

البريد اإللكترونـــي

34

35

اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع
اإلســم والوظيفـــة
أ /قدرية مصطفي عيد
المدير العام

أ /حنان عبد العال السيد

رئيس قسم المعلومات والنسخ

أ /فادية عبد الرحمن متولي
رئيس قسم السكرتارية
والمحفوظات

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1730

-

01272011221
01024613037

1730

-

01204415262

1730

-

01281348042

إدارة متابعة وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص
أ /جمال عبد الشافي محمود
مدير إدارة متابعة وتقييم أداء
الوحدات ذات الطابع الخاص

أ /سحر جالل خليل

رئيس قسم الشئون المالية

1687

-

01090122690

1689

-

01111711548

إدارة المنشآت الجامعية لغير الطالب (قاعة المؤتمرات)
أ/حسام الدين علي حسنين

2083

01224576741 064/3210153

م/جمال مبارك بسطاوي

1883

01224506778

مدير اإلدارة

نائب مدير اإلدارة

36

-

اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ/نسيم كامل سليمان
رئيس قسم الوسائل السمعية والبصرية

أ/رجب عبدالفتاح
رئيس قسم الصيانة

أ/هيام محمد احمد حسن
رئيس قسم الشئون الفندقية

أ/محمد جاد محمد جاد
رئيس قسم المخازن

أ/سلوى كامل حنا
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1883

-

01223666256

1883

-

01227023726

1883

-

01228871864

1883

-

01229831377

1883

-

01223947716

مركز الطباعة والنشر
م /صفاء إبراهيم حكيم
مدير مركز الطباعة والنشر

-

2246

01271343932

وحدات تابعة لإلدارة العامـــة

أ /ماجدة الغزالوي
مدير مبني الوافدين ـ عمارة أ
عمارة ب

أ /مني فيصل عبده فيصل
مدير دار الضيافـــة

-

37

01225188457

064/3107832
064/3118576

-

064/3227837

01150006166

اإلســم والوظيفـــة
أ /حنان إمام أحمد
مدير قاعة المؤتمرات المرئية

أ /السيد محمد نبيل محمد
مدير ورشة النجارة

أ/حنان محمد عبدالرحمن
مدير الحضانة

أ/محمود محمد محمود شاهين
مدير المشتل

أ/احمد عبدهللا
مدير المركز اإلقليمي بشرم الشيخ

أ/نجوى محمد محمد
مدير إستراحة كبار الزوار بالقاهرة

البريد اإللكترونـــي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

2326

-

01229624709

-

-

01273061072

2160
2082

-

01205202139

-

-

01221077890

-

02/2262564

01221788972

GA_communityservice@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة لمشروعات البيئة
اإلســم والوظيفـــة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

أ /عمرو حسين كشك

1738
1739

064/3229408

01223478678

مدير إدارة متابعة المشروعات
البحثية

2159

-

01277906021

1833

-

01284798804

رئيس قسم إدارة تدريب أفراد
المجتمع

1833

-

01201594081

مدير إدارة تخطيط البرامج
والمشروعات

2144

-

01227785654

نائب المدير ورئيس قسم تخطيط
البرامج والمشروعات

-

-

01227826464

-

-

01222766853

-

-

01021296058

المدير العام

أ /مني أزوريس محمد
أ /هوبدا كامل محمد
مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع

أ /فاتن إبراهيم محمد
أ /وفاء إمام أحمد
أ /محسن أبو العال إبراهيم
أ /شريف جوده عبد الخالق
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ/خالد عبدالمجيد مطرود
رئيس قسم الشئون المالية

البريد اإللكترونـــي

GA_environmentprojects@suez.edu.eg
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إدارة اإلتصاالت والمؤتمرات
اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ/إيفون حبيب ميخائيل
مدير اإلدارة
أ/محمد عثمان محمد عثمان
نائب مدير اإلدارة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1712

-

01270083809

1712

-

01020277994

ccm@suez.edu.eg

البريد اإللكترونـــي

40

41

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
اإلســم والوظيفـــة
أ/منار السيد محمد السيد
المدير العام
أ/طارق نجاح حسن

مدير إدارة الخدمات اإلدارية

داخلي
2020

064/3222037

01004401017

1603

-

01228298370

أ/يسري إبراهيم السيد احمد

2152

أ /عزيزة دسوقي أحمد

مدير إدارة شئون المقر

مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات

أ /أحمد الشاعر

مدير إدارة رعاية العاملين

أ/جمال عبد المعبود عواد

رئيس قسم التوقيعات بالجامعة الجديدة

أ/عادل فهمي محمد

رئيس قسم التوقيعات بالجامعة القديمة

أ/هبة الشوادفي

رئيس قسم القيد والحفظ

أ /عادل محمد صديق
رئيس قسم األضابير

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

01221464455

1728

-

01210811871

2158

-

01090305704

1603

-

01120749706

-

-

01220463818

1726

-

01229312555

1897

-

-

GA_adminaffairs@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للموارد البشرية
اإلســم والوظيفـــة
أ/أمل سالم عبدالرحمن
المدير العام

أ/لبيبة حسني عفيفي محمد
مدير إدارة التسويات والعالوات

أ/صباح علي محمود
مدير إدارة اإلستحقاقات

أ/سهير عبد العاطى عبدالعال
مدير إدارة األجازات والتنقالت

أ/سماح السيد احمد
مدير إدارة وثائق الخدمة

أ/وفاء السيد عبد هللا
مدير إدارة شئون هيئة التدريس

أ/محمد عبدهللا محمد عبدهللا
مدير إدارة التأمينات والمعاشات

أ/محمد سالم مشهور
مدير إدارة الحاسب اآللى
أ /محمد جمعه منصور
مدير إدارة التعيينات والموازنة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1720

064/3230686

01221540126

1864

-

01226816594

1732

-

01205225503

1864

-

01278210663

1727

-

01220552422

1721

-

01018868333

1682

-

01222653070

1732

064/3215246

01158892601
01014721441

2143

-

01008155348

البريد اإللكترونـــي

GA_HR@suez.edu.eg

43

مركز تنمية الموارد البشرية (مركز تدريب العاملين)
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد حسن شقيدف

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

المدير التنفيذي لمركز تنمية
الموارد البشرية

-

المدير اإلداري لمركز تدريب
العاملين بمركز تنمية الموارد
البشرية

2018

-

محمــول

01224726688

أ/رجاء احمد حاتم

أ/كريمة محمد محمود
سليمان
رئيس قسم التدريب بمركز
تنمية الموارد البشرية

-

-

2018

44

01017717536

01093974321

األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات
اإلســم والوظيفـــة
أ /أمل سالم عبدالرحمن
المدير اإلداري لألمانة الفنية
للجنة الدائمة للقيادات
أ /ياسر حسن توفيق
مكتب األمانة

أ/فلاير سعيد توفيق
مكتب األمانة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
2325

-

01221540126

2325

-

01223190045

-

2325

45

01220547943

اإلدارة العامة للشئون المالية
اإلســم والوظيفـــة
د/سهير محمد عبدالرحيم
المدير العام
أ/أمل سمير غنايم
مدير إدارة الحسابات

أ/بدران سليمان عبدهللا
مدير إدارة الصناديق الخاصة

أ/سحر سعد بشير
مدير الوحدة الحسابية الفرعية

أ/محمد السيد فراج
مدير عام الحسابات

أ/مصطفى المغربي
مدير الوحدة الحسابية الفرعية
لكليات العلوم والتربية

أ/فاتن عبد المنعم عبد هللا
مدير إدارة الميزانية

أ/طارق عفيفي
رئيس قسم الموازنة

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

1700
1701

064/3230682

01288322389

1702

-

01227826870

1735

-

-

2187

-

-

1611

-

01222440231

2186

-

01223573566

1703

-

01228878341

1703

-

01208870692

GA_financeaffairs@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن
اإلســم والوظيفـــة
أ/سعيد إسماعيل هاشم
المدير العام

أ/طارق إبراهيم طه النحلة
مدير إدارة المشتريات
أ /مني محمد العربي
مدير إدارة المخازن

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

1680

064/3220139

01223277122

-

-

01202613329

1928

-

01222568120

GA_purchasing@suez.edu.eg
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اإلدارة العامة للشئون الهندسية
اإلســم والوظيفـــة
م/هبه إمام أحمد
المدير العام

م/عادل ألبير خليل
مدير إدارة اإلنشاءات
م/وفاء محمود عبدالحميد
مدير إدارة الورش والصيانة
مدير إدارة التصميمات

م /سهام سعد علي
مدير المكتب الفني

أ/محمد شعبان محمد الشاعر
مدير إدارة الحملة الميكانيكية

أ /محمد عباس محمد العطار
نائب مدير الحملة الميكانيكية

م /محمد على محمد
رئيس قسم اإلنشاءات

م/مجدى السيد سليمان
رئيس قسم الكهرباء

م/أمل شكرى يوسف
رئيس قسم المكتب الفني

م/محمد سعد محمد
رئيس قسم العمارة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

محمــول

1717

064/3230684

01202778805

2153

-

01223841036
01204499335

2153
2153

-

-

2153

-

01200331481

-

-

01274183787

-

-

01282831457

1718

-

01200885376

1718

-

01228871912

1718

-

01000096122

1718

-

01208870734

48

اإلســم والوظيفـــة
م/شيماء عماد الدين السيد

داخلي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

محمــول

1718

-

01229118502

م/ريحاب محمد عباس

1718

-

01226523243

رئيس قسم الميكانيكا
رئيس قسم التصميمات

م /موسى السيد مصطفى

2192

-

01200886008

أ/أسامة البنـــا
قسم األعطـال

1718

-

01226582865
01012435024

رئيس قسم الصيانة

البريد اإللكترونـــي

GA_engineering@suez.edu.eg

49

اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري
اإلســم والوظيفـــة
أ /أ/كمال الدين علي غنيم
المدير العام
مدير إدارة التوجيه اإلداري

أ/محمد محمود عثمان
مدير إدارة التوجيه المالي
أ/فتحي محمد السيد
مدير إدارة مناقضات الجهاز

أ/هناء مصطفى إسماعيل
رئيس قسم الجهاز المركزي

أ/حليمة احمد حسين
رئيس قسم المتابعة

أ/حسين حسن حسين فهد
رئيس قسم التوجيه اإلداري

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

01212049798
01012095878
-

1686

064/3230418

1605

-

1605

-

01287206852

1605

-

01069767235

1605

-

01281536022

1605

-

01224509655

1605

-

01228248885

GA_financialguidance@suez.edu.eg
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إدارة مراقبة المخزون السلعي
اإلســم والوظيفـــة
أ/هدى محمود علي
مدير اإلدارة

أ/إسالم رجب عطية

نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم
العهد الشخصية

أ/علي حسن بغدادي
رئيس قسم الراكد والكهنة

أ/منى احمد حامد
رئيس قسم التفتيش
والمراجعة

أ/هنية محمد احمد
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ/جيهان محمد حسين عمارة
رئيس قسم المتابعة

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

2165

-

01272313131

1913

-

01201468943

1913

-

01203403690

1913

-

01000893585

2165

-

01225170479

1913

-

01280996773

Elmakhzon.elsalae@gmail.com
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إدارة أمانة مجلس الجامعــة
اإلســم والوظيفـــة
أ/صالح السيد احمد صالح
مدير اإلدارة

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

-

1995

محمــول

01273223773

المطبعة المركزية
اإلســم والوظيفـــة
م /سميرة يسي ميخائيل
مدبر المطبعة المركزبة

م /أحمد إبراهيم محمد
المدير الفني للمطبعة

م /عبد هللا خيري سليمان
رئيس قسم التشطيب
أ/رضا عبده سعد
رئيس قسم المونتاج
أ/جميلة السيد علي
رئيس قسم الحسابات

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

-

1949
1949

محمــول

01225567533
-

01007187176

1949

-

01005740341

1949

-

01062732791

1949

-

01223554573

52

53

اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس
اإلســم والوظيفـــة
أ /محمد متولي محمد علي
رئيس لجنة الموارد البشرية

أ /محمد عبد الرحمن سالم
مصطفي

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01224044364

-

-

01224278383

نائب رئيس ثان ـ المتحدث الرسمي ـ
لجنة التظلمات ولجنة فض المنازعات

-

-

01271065152

أمين عام اللجنة ـ لجنة الجزاءات ـ
عضو اللجنة في النادي العام

-

-

01225685503

أمين عام مساعد ـ لجنة المتابعة
وتنمية الموارد

-

-

01210626267

أمين صندوق اللجنة ـ لجنة المرأة
واللجنة اإلجتماعية

-

-

01226176321

نائب رئيس أول ـ الرحالت والعالقات
الخارجية

أ /ناصر السيد علي عرب
أ /أيمن نجاح حسن حبيب
أ /أشرف محمد إبراهيم إمام
أ /تحية حسين أحمد حسن
أ /ناجي أحمد أحمد خطاب
أمين صندوق مساعد ـ لجنة اإلعالم
واللجنة الرياضية

-

54

-

01228143990

نادي أعضاء هيئة التدريس
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أ.د /عمر عبدالرحمن عبدالواحد

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

رئيس مجلس اإلدارة

أ /أحمد محمد محمود الشريف

-

-

مديرعام النادي

064/3236696

01229815212
01091205368
01288353831

نادي العاملين بجامعة قناة السويس
اإلســم والوظيفـــة
أ /نبيل فتحي الالوي
مدير النادي

أ /مصطفي محمود عيادة
رئيس قسم الشئون المالية
واإلدارية

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

-

1911

-

-

55

01221548937
01289133922

جمعية التكافل والزمالة
اإلســم والوظيفـــة
أ /هالة جابر رضوان
مدير اإلدارة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
2194

01271385751

-

جمعية الحج والعمرة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/احمد زكي حسين متولي
قائم بعمل رئيس الجامعـة ورئيس
مجلس اإلدارة
أ /سمير محمد عطية النجار
أمين الصندوق

أ /أمل كمال محمد الصادق
مسئول الجمعية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1557

064/3200125
01022713002 064/3223007
064/3209702

1896

01020240185

1896

56

-

01222227405

الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين
بجامعة قناة السويس
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أحمد دويدار عبده البسيوني
رئيس مجلس اإلدارة

داخلي
1900

م /جيهان محمد فتحي
سكرتير الجمعية

-

-

المشرف المالي
إداري بالجمعية

-

-

أ /عطيه محمد عبد السالم
أ /فايز محمد عبد الكريم

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

1907

01004012760
01000720991
01007444562
01099395839

البنك األهلي المصري  -فرع جامعة قناة السويس
اإلســم والوظيفـــة
أ /موسي محمد الصادق
مدير الفرع

أ /صالح فتحي صالح
نائب مدير الفرع

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
-

064/3231763
064/3202896

01212240401

-

064/3215180

01221636582

NBE/Nbe.Suzus kanal uni – by
57

58

كلية العلــــوم
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد سعد زغلول

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1771

064/3230416

01022474232

1755

-

01111178880

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

1772

-

01015494291

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

1763

-

01111186451

عميد الكلية

أ.د /مها محمد سليمان
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ.د/شيرين البنا
أ.د/إبراهيم حسين خليفة

البريد اإللكترونـــي

dean@science.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية العلوم
اإلســم والوظيفـــة
أ.د lمحمد كامل الشافعي
رئيس قسم الجيولوجيا

أ.د /مدحت كامل درويش
رئيس قسم الكيمياء

أ.د /شيرين محمد محمود البنا
رئيس قسم علم الحيوان

أ.د /منى عبدالرحمن إسماعيل
رئيس قسم النبات

أ.د /مدحت أحمد إبراهيم رخا
رئيس قسم الرياضيات

أ.د /محمد السيد المر
رئيس قسم علوم البحار

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1765

-

01112377637

1741

-

01004482037

1799
1792
1770
1973

60

-

01015494291
01289220407

01005063080
01013481005

األقسام اإلدارية بكلية العلوم
اإلســم والوظيفـــة
أ/خالد محمد حسن سويلم
مدير عام الكلية

م/آمال محمد محمد سيد
مدير إدارة العالقات الثقافية

أ /محمد عبدالحميد
مدير إدارة المكتبة

أ/هشام حامد حامد محمد
مدير إدارة الشئون اإلدارية

أ /زينب سعد عبدالكريم
مدير إدارة الدراسات العليا

أ /سيد إبراهيم الفرماوي
مدير إدارة شئون الطالب

أ/عاطف تمام
مدير إدارة رعاية الشباب

أ/عبدهللا توفيق محمد
مدير إدارة المعامل

أ/عبلة السيد العربي
مدير إدارة الشئون المالية

عقيد /ماجد إسماعيل أبو الليل
قائد حرس الكلية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1769

064/3230416

01008348770
01113639938

-

-

01222642325

-

-

01022958389

-

-

01008324869

-

-

01022042563

-

-

01202159108

-

-

01223318171

-

-

01288062778

1767

61

-

01001990080
01026437914

كلية الزراعــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /ناصر سعيد مندور
عميد الكليـــة

م /هيام مصطفي عبد القادر
مدير مكتب عميد الكلية

أ.د /محمد وصفي علوان
وكيل الكلية لشئون البيئة
وتنمية المجتمع

أ /رضا جمعة محمد حسن
مدير مكتب وكيل الكلية

أ.د /محمد احمد ياسين
وكيل الكلية للدراسات العليا
والبحوث

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي
-

-

01022474215

1818
1819

-

01220771176
01222214528

-

-

01009119505

1820

-

01228448730

-

-

01274124138

-

-

01288363157

1825

-

01224125345

أ.د /محمد عبدالنعيم عثمان
وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب

أ/منى محمد فتحي

مدير مكتب وكيل الكلية

البريد اإللكترونـــي

محمــول

Dean@agr.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية الزراعــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/رفيق عبدالرحمن
رئيس مركز تصنيع منتجات األلبان
ورئيس قسم األلبان

أ.د/صفاء محمود أبو زيد
رئيس مركز بحوث األسماك

أ.د/احمد إبراهيم محمد
رئيس وحدة تدوير المخلفات

أ.د /آمال عبدالفتاح علي
رئيس قسم الصناعات الغذائية

أ.د /هبة محمد عبدالنبي
رئيس قسم النبات الزراعي

أ.د /عصام حكام
رئيس قسم األراضي والمياه

أ.د /فخري العزازي
وحدة IT

د /احمد ريان
رئيس المعمل المركزي

د /محمد شبل عبدالفتاح
رئيس وحدة المكافحة البيولوجية

أ.د /محمد وصفي علوان
رئيس قسم البساتين

أ.د /اسالم حسن الشيخ
رئيس قسم الهندسة الزراعية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

2103

-

01282899240

1850

-

01224173750

2112

-

01003995389

1839

-

01006784334

1856

-

01006562159

1839

-

01110449448

2110

-

01285756031

1845

-

01099968554

1892

-

01009514359

1868

-

01009119505

2094
63

-

01002912915

األقسام العلمية بكلية الزراعــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /احمد احمد عثمان
رئيس قسم اإلنتاج الحيواني

أ.د /عبدالرحيم أحمد علي
رئيس قسم المحاصيل

أ.د/محمود فرج محمود
رئيس قسم وقاية النبات

أ.د /احمد عباس الشاعر
رئيس قسم اإلقتصاد الزراعي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

2104

-

01227182434

1872

-

01220566694

-

-

01288363157

2119

64

-

01202638479

األقسام اإلدارية بكلية الزراعــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ/محمود محمد إبراهيم التن
أمين الكلية

أ/نداء راشد كيالني
مدير المكتب

أ/علي توفيق طه
رئيس قسم شئون الطالب

أ/صفاء زايد عطية
رئيس قسم المجلة الزراعية

أ/سعاد محمد محمود حسين
رئيس قسم الدراسات العليا

م/وفاء محمد عبدالعال
رئيس قسم الشئون الهندسية

أ/هالة عبدالحميد عطية

رئيس قسم شئون الخريجين

أ/محمود جود
رئيس قسم الخزينة

أ/أمينة متولي عبدهللا
رئيس قسم شئون هيئة
التدريس

أ/عواطف احمد محمد
بيومي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

1822

-

01225284927

1822

-

01284784719

1824

-

-

2110

-

01094473982

2097

-

01201553119

2111

-

01222318868

2113

-

01009544740

1821

-

-

2097

-

01226628810

2097

-

01224508460

رئيس قسم العالقات الثقافية

أ/أماني غازي حامد

رئيس قسم االستحقاقات

-

1824
65

01005555134

األقسام اإلدارية بكلية الزراعــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ/إسحاق عبده جبره

رئيس قسم العالقات العامة
واإلعالم

أ/هبة عبدالحليم عمر

رئيس قسم شئون العاملين

أ/طارق محمود احمد
رئيس قسم المطبعة

أ/عطيات محمود اشتية
رئيس قسم شئون البيئة

أ/محمد سيد النخيلي
رئيس قسم رعاية الطالب

أ/أمل كيالني
رئيس قسم المخازن

أ/عاطف محمد علي
منصور

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

2088

-

01227080294

1861

-

01278400424

2114

-

01226468405

2110

-

01276303191

1861

-

01009719557

2117

-

01286636224

2114

-

01009585794

رئيس قسم الشئون المالية

أ/مصطفى صالح مصطفى
رئيس قسم المشتريات

أ/مكرم سليمان موسى
رئيس قسم األجازات

أ/سالمة حسن درويش

رئيس قسم األجور المتغيرة

أ/مصطفى محمد الغزالوي
رئيس قسم الجودة

2114

-

01222910131

2115

-

01225689915

-

2115

-

1880
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01114953827
01003599674

األقسام اإلدارية بكلية الزراعــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ/محمد علي قريش
رئيس قسم الحملة

أ/عواطف احمد إبراهيم
رئيس قسم األرشيف

أ/سامي محمود احمد
رئيس قسم الصيانة

أ/صالح عبد صالح
رئيس قسم الوسائل السمعية

أ/أحمد أبو هاشم
معاون الكلية

أ/عصام عباس محمد
رئيس قسم المكتبة

أ/احمد نصر إسماعيل
رئيس قسم الحاسب اآللي

عقيد /عمر إسماعيل
قائد حرس الكلية

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

داخلي

محمــول

2115

-

01119992050

2115

-

01221372066

2115

-

01123624434

2115

-

01009110061

-

-

01281156009

-

2089

01096686534

-

-

01221339560

-

-

01006781197
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كلية التربيـــــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /مدحت محمد حسن

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
1955

064/3205794

01210336614

1954

-

01226419434

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

1957

-

01224790115

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

1962

-

01204811675

1984

-

01210336614
01022474200

عميد الكلية

أ /وفاء عباس
سكرتارية مكتب عميد الكلية

أ.د /نجالء عبدهللا الكيلية
أ.د /حسام الدين مصطفي
د /مدحت محمد حسن صالح
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

البريد اإللكترونـــي
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األقسام العلمية بكلية التربيـــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/زينب محمد عكاشة
رئيس قسم اإلقتصاد المنزلي

أ.د/حنان محمود محمد
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

أ.د/عبدالناصر السيد عامر
رئيس قسم علم النفس

أ.د/مجدي الحبشي
رئيس قسم أصول التربية

أ.م.د/حنان سليمان
رئيس قسم التربية المقارنة

أ.د/صالح فؤاد مكاوي
رئيس قسم الصحة النفسية

أ.د/أشرف فتحي
رئيس قسم التربية الفنية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1964

-

01006087720

1958

-

01224493824

1953

-

01064764117

1963

-

01027190646

1914

-

01064126855

1906

-

01205022554

-

-

01005491704
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األقسام اإلدارية بكلية التربية

اإلســم والوظيفـــة
أ/مني محمد طه النحلة
أمين الكلية

أ/نبيلة محمد اسماعيل
رئيس قسم شئون الطالب

أ/أمنية السيد

رئيس قسم الشئون المالية

أ/زينب مجاهد السيد
رئيس قسم اإلستحقاقات

أ/عفاف عباس حساني
رئيس قسم الدراسات العليا

أ/كريمة السيد محمد
رئيس قسم شئون العاملين

أ/عبدهللا حسن احمد
رئيس قسم المشتريات

أ/الشيماء محمود يوسف
رئيس قسم رعاية الطالب

أ/منى مرقص تامر
رئيس قسم حسابات المخازن

داخلي
1956

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01000852855

2339

-

01018829556

-

-

01225699645

-

-

01278739749

1910

-

01287799781

-

-

01221818150

-

-

01226962884

-

-

01069441694

-

-

01282925467
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األقسام اإلدارية بكلية التربية

اإلســم والوظيفـــة
أ/محمد الشبراوي محمد
رئيس قسم شئون الدارسين بالتعليم
المفتوح

أ/أحمد كامل
رئيس قسم المكتبة

عميد /محمد زكي
قائد حرس الكلية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01226062776

-

-

01229682923

1966

-

01097434979
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كلية الطب البشــــري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/أسامة عنتر محمد عدلي
عميد الكلية

أ/سماح مجاهد عبدالسالم
مدير مكتب العميد

أ.د/منى سيد غالي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د/عال فاروق الدسوقي لهيطة
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

أ.د/أماني وحيد الدين عبدالحليم
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1496
1496

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01224784787

01022474226 064/3230539

1495

01143516507 064/3223267

1494

-

01001270014

1493

-

01226991723

dean@med.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية الطب البشــري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد عماد الدين عبدالغفار
المشرف على قسم التخدير

أ.د/وجدي طلعت يوسف محمود
المشرف على قسم التعليم الطبي

أ.د/أماني عبدالفتاح علي الباز
رئيس قسم الفسيولوجيا

أ.د/فادية مصطفى عطية
رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

أ.د/ميرفت الشبراوي
رئيس قسم طب وجراحة العيون

أ.د/أحمد إبراهيم علي السقا
رئيس قسم المسالك

أ.د/عزيزة سيد محمد عمر
رئيس قسم العالج الطبيعي

أ.د/علي محمد أبو مضاوي
رئيس قسم المخ واألعصاب

أ.د/طارق فؤاد يوسف حبيب
رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة

أ.د/حنان زكريا السيد ريان
رئيس قسم الطفيليات

أ.د/طارق حامد سليمان القماش
رئيس قسم األشعة

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

-

-

01003179831
01003487678
01227115219

-

-

01001862085

-

-

01005163965

-

-

01223456364

-

-

-

-

01222829216
01005110916

-

-

01022422774

-

-

01156530120

-

-

01205002262
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األقسام العلمية بكلية الطب البشــري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/جميلة نصر
رئيس قسم القلب واألوعية الدموية

أ.د/محمد عمرو محمد سامي خضير
رئيس قسم التوليد وأمراض النساء

أ.د/مصلح عبدالرحمن إسماعيل
رئيس قسم طب األسرة

أ.د/أميرة جمال الدين محمد عبدالرحمن
رئيس قسم طب المجتمع

أ.د/محمد صالح مصطفى
رئيس قسم العظام

أ.د/هدى أحمد محمد عطوة
رئيس قسم األطفال

أ.د/محمد علي مصطفى السويفي
رئيس قسم الميكروبيولوجي

أ.د/هاني أنيس محمد عثمان الدمياطي
رئيس قسم القلب والصدر

أ.د/محمد عبدالمعطي البدوي الطحان
رئيس قسم الجراحة

أ.د/أشرف محمد علي طنطاوي
رئيس قسم النفسية والعصبية

أ.د/لؤى عبدهللا تاج الدين
رئيس قسم الكيمياء الحيوية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01001904702

-

-

01222119163

-

-

01143836969

-

-

01001882124
01225499099
01143930930
01115334355
01005143160
01118853231

-

-

01146298057

-

-

01005228147
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األقسام العلمية بكلية الطب البشــري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمود البرنس محمود
رئيس قسم الباطنة

أ.د/أمل محمد الشحات
رئيس قسم طب الطواريء

أ.د/منى احمد عطوة
رئيس قسم الجلدية

أ.د/لمياء محمد فرغلي
رئيس قسم الهستولوجيا

أ.د/منى حسن محمد فتح الباب
رئيس قسم التشريح

أ.د/مها محمود احمد عطوة
رئيس قسم الباثولوجيا

أ.د/هبة محمد وجيه محمد
رئيس قسم الطب الشرعي

أ.د/عادل أحمد حسن صالح
رئيس قسم األمراض المتوطنة

أ.د/منى كمال توفيق
رئيس قسم الفارماكولوجيا

د/مها لطفي عطية زمزم
رئيس قسم األورام

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01222100167

-

-

01005184131

-

-

01144448422

-

-

01227290059

-

-

01006823131

-

-

01222719473

-

-

01022890004

-

-

01005665450

-

-

01222719473

-

-

01223737948
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األقسام اإلدارية بكلية الطب البشــري
اإلســم والوظيفـــة
أ/علي احمد علي
مدير عام الكلية

أ/احمد حسن سالمة
رئيس قسم شئون العاملين

أ/ناصر
رئيس قسم شئون التعليم والطالب

أ/يحيى جالل
رئيس قسم الشئون المالية

أ/منال محمد إبراهيم
رئيس قسم شئون هيئة التدريس

أ/سيد إبراهيم محمد
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ/هويدا عطوة
رئيس قسم الدراسات العليا

أ/منى سالم
رئيس قسم العالقات الثقافية

أ/نجية محمد رياض
رئيس قسم استحقاقات هيئة
التدريس

أ/فادية محمد عبدالمحسن
رئيس قسم شئون الخريجين

أ/سامية عبدالباسط إبراهيم
رئيس قسم استحقاقات العاملين

داخلي
1498

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01222242246 064/3208935

2069

-

01006483997

1431

-

-

2070

-

01201493736

2023

-

01221391221

1436

-

01221421886

2075

-

-

2304

-

01222766827

2073

-

01028829110

2309

-

01200732633

2310
76

-

01273074946

األقسام اإلدارية بكلية الطب البشري
اإلســم والوظيفـــة
أ/ابتسام
رئيس قسم المتابعة

أ/عالء خليل
رئيس قسم الحملة

أ/
رئيس قسم األجور المتغيرة

أ/جالل عبدالتواب خضري
رئيس قسم العالقات العامة

أ/احمد الغرباوي
رئيس قسم الصيانة

أ/حنان الرفاعي
رئيس المكتبة

أ/تامر سمير
رئيس قسم رعاية الشباب

أ/سحر عادل
رئيس قسم المؤتمرات

أ
رئيس قسم الوسائل التعليمية

أ/هويدة عبدالستار خير الدين
رئيس قسم المعامل

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

-

-

-

01007663671

2307

-

-

2300

-

01270066028

2066

-

01005711527

1427

-

01014553663

1490

-

01275265989

1463

-

01276677216

2063

-

-

2036

-

01229436010
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كلية الطب البيطـــري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/داليا منصور حامد
عميد الكلية

أ/وليد محمد حسن علي

داخلي
1616
1617

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01224094299 064/3207052

1617

-

01271998804

أ.د/أمنية علي دسوقي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

-

-

01229446311

أ.د/عيد علي موسى
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

1625

-

01119818597

1648

-

01005006301

مدير مكتب العميد

أ.د/محمد الشبراوي غانم
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

البريد اإللكترونـــي
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األقسام العلمية بكلية الطب البيطري
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أ.د/أمل كمال الجيار

1638

أ.د/عبير جعفر علي

رئيس قسم الطفيليات

رئيس قسم الكيمياء الحيوية

أ.د/هشام محمد السعيد
رئيس قسم التشريح

د/عبير عبدالوهاب إبراهيم

قائم بعمل رئيس قسم تنمية الثروة
الحيوانية

أ.د/أمنية السيد كيالني

رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

أ.د/عاطف محمد كامل

رئيس قسم الحياة البرية وحدائق
الحيوان

د/أمل عرفات مختار أحمد

رئيس قسم الخاليا واألنسجة

أ.د/محمود محمد محمد حسين
رئيس قسم الصحة واألمراض
المشتركة

أ.د/منى محمود اسماعيل

رئيس قسم رعاية األسماك

أ.د/حنان محمد فتحي عابدين

رئيس قسم طب الطيور واألرانب

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس
-

محمــول

01220077332

-

-

01018853677

-

-

01006275665

2141

-

01004600796

-

-

01225701114

1631

-

01004135504

-

-

01017590156

2140

-

01202037816

1652

-

01003342886

1642

-

01022930318
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األقسام العلمية بكلية الطب البيطري
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/رانيا حلمي عبده
قائم بعمل رئيس قسم الطب الشرعي

أ.د/احمد احمد رفعت خفاجي
رئيس قسم البكتريولوجيا

أ.د/سعدية عبدالفتاح علي
رئيس قسم الفسيولوجيا

أ.د/عبدالمنعم المليجي
رئيس قسم الباثولوجيا

أ.د/جمال عبس محمد
رئيس قسم التوليد والتناسل

أ.د/خالد محمد صالح الدين
رئيس قسم طب الحيوان

أ.د/عمر حسن رفعت
رئيس قسم الرقابة الصحية على األغذية

أ.د/محمد حسين علي الدهراوي
رئيس قسم الجراحة واألشعة
والتخدير

د/منال محمد احمد محمد

قائم بعمل رئيس قسم التغذية
والتغذية اإلكلينيكية

ط.ب/رشا احمد بخيت
مدير المزرعة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1606

-

01272987284

2130

-

01111229474

2127

-

01145315843

-

2236

-

01221699369
01009763623

1627

-

01126483213

-

-

01005586035

2188

-

01224220092

2240

-

01003949776

1643

-

01208605280
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األقسام اإلدارية بكلية الطب البيطري
اإلســم والوظيفـــة
أ/مدحت احمد محمد خليفة
أمين الكلية

أ/غريب شهاب عبدالرحمن
المدير اإلداري لوحدة الجودة

أ/سحر عبد الجليل فاضل
رئيس قسم شئون العاملين

أ/محمد السيد شعبان
رئيس قسم الشئون اإلدارية
رئيس قسم شئون الطالب

أ/إلهام عبدالفتاح
رئيس قسم الشئون المالية

أ/أماني عباس
رئيس قسم االستحقاقات

أ/احمد السيد
رئيس قسم األجور المتغيرة

أ/سعدية عتريس
رئيس قسم المخازن

أ/حسن محمد محمود
رئيس قسم الحملة

أ/مجدي عبدالوهاب
رئيس قسم الصيانة

داخلي
1630

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01271255728

1610

-

01226385987

1632

-

-

-

-

01220870694

1619

-

-

1632

-

-

1633

-

-

1633

-

-

1628

-

-

1628

-

-

1628

-

-
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األقسام اإلدارية بكلية الطب البيطري
اإلســم والوظيفـــة
أ/رضا محمد لطفي
رئيس قسم المشتريات

أ/نضال كمال عبدالحميد
رئيس قسم رعاية الطالب

أ/أ
رئيس قسم المكتبة

أ/شادية محمد حمدان
رئيس قسم الخريجين
أ/مسلم إبراهيم مسلم
مجزر الكلية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01222620900

1613

-

-

1645

-

-

1644

82

-

-

كلية التجـــــارة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أحمد زكي حسين متولي
عميد الكلية

د /سلوي فتحي فهيم
مدير مكتب العميد

أ.د /هدى محمد عبدهللا
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /هاني محمد السعيد عبده
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

أ.د/ريمان عبدالعال
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
د /فاطمة الزهراء حلمي
مديرة المركز الطبي

د /هبه جمال هاشم
مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية
والبحوث البيئية

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1600
1601

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس
064/3231636
064/3221097
-

محمــول

01022713002
-

1570

-

01023125555

1585

-

01092763991

1581

-

01060718745

2171

-

-

2184

-

01225435839

dean@commerce.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية التجـــــارة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /هبة جمال هاشم
رئيس قسم المحاسبة

أ.د /هاني محمد السعيد عبده
رئيس قسم إدارة األعمال

أ.د/سلوى سيد فراج
رئيس قسم العلوم السياسية

أ.د/صبري أبو زيد
قائم بأعمال رئيس قسم اإلقتصاد

أ.د/سامي معروف عبدالرحيم
قائم بأعمال رئيس قسم اإلحصاء
د/محمد إبراهيم أبو العال
منسق شعبة اللغة

داخلي
1600

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس
064/3231636
064/3221097

محمــول

01225435839

1585

-

01092763991

-

-

01008010450

-

-

0127382729

-

-

0122216906

1567

-

-

84

األقسام اإلدارية بكلية التجارة
اإلســم والوظيفـــة
أ /سوسن عبد الحميد علي
مدير عام الكلية

أ /جماالت حسين
مدير المكتب

أ /مصلح سالم
مدير إدارة شئون الطالب

أ /عاطف فؤاد
مدير إدارة رعاية الشباب

أ/ضياء حسن الشربيني
مدير إدارة الدراسات العليا

أ/عمر عطية عبدالوهاب
مدير إدارة الشئون المالية
أ /محمد عبدالبديع
مدير المكتبة
أ /نورة عثمان فهيد
مدير الشئون اإلدارية

م /محمد الحسيني علي
رئيس قسم الشئون الفنية

أ /إبراهيم عبد هللا
رئيس قسم المشتريات

أ /مني محمود الخضري
رئيس قسم الميزانية

أ /مها رزق عزيز
رئيس قسم الحسابات

د /أحمد ربيع رضوان
رئيس شعبة اللغة

داخلي
1575
1575

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01229253951
01277120076

1568

-

-

1586

-

-

1576

-

01224772594

1574

-

01004419984

1587

-

-

2269

-

-

2185

-

-

1587

-

01225186222

1587

-

01211276992

-

-

01226902842

2183

-

-
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كلية الصيدلــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/ياسر محمد احمد مصطفى
عميد الكلية

أ/محمد عبدالعال احمد
مدير مكتب العميد

أ.د/دينا محمد علي أبو المعاطي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د/غادة مكاوي حداد
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

أ.د/عالء عبدالرؤف محمد
الجندي
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1531
1531

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01022474282 064/3230741
01022474283 064/3230741

-

-

01223983096

-

-

01223335759

-

-

01011218789

dean@pharm.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية الصيدلــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/حسام عبدالحميد شهاوي
رئيس قسم الكيمياء العضوية

أ.د/جيهان محمد بدر
رئيس قسم العقاقير

أ.د/عمرو محمد سعيد عبداللطيف
رئيس قسم الميكروبيولوجي

أ.د/صفوت عبدالمقصود احمد
رئيس قسم الصيدلة اإلكلينيكية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01200574694

268

-

01091332451

-

-

-

-

87

01000323406
01092638387

األقسام اإلدارية بكلية الصيدلــة
اإلســم والوظيفـــة
أ/عادل شعبان عبدالقوي
أمين الكلية

أ/صالح رمضان محمد
رئيس قسم االستحقاقات

أ/أمل محمد علي
رئيس قسم شئون العاملين

أ/محمد حمد محمد مبروك
رئيس قسم شئون الطالب

أ/أشرف محمد عبدالفتاح
رئيس قسم الخزينة

أ/أماني منصور محمد عطوان
رئيس قسم المكتبة

أ/سارة حسن المناخلي
رئيس قسم العالقات العامة

أ/عنتر بيومي محمد
رئيس قسم الشئون الفنية

أ/نادية صالح سعداوي
رئيس قسم الدراسات العليا

أ/نجالء عبدالعزيز
رئيس قسم المتابعة

عميد/ياسر السيد رمضان
قائد حرس الكلية

داخلي
108

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
1532

01224966580

110

-

01008838005

1532

-

-

1533

-

01282508891

-

-

01002794221

125

-

01090059140

1531
-

01277091334 064/3230741
-

1595
-

01110994707 064/3230741
-

-

-

88

01207506031

01204866748
01066780644

كلية السياحة والفنادق
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /محمد عبدالرحمن حجازي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1800

064/63205020

01001980208

-

-

01024190103

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

-

-

01212355518

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

-

-

01021939032

عميد الكلية

أ.د /فاتن حمدى العليمى
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

البريد اإللكترونـــي

dean@tourism.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية السياحة والفنادق
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /خالد شوقى البسيونى
رئيس قسم اإلرشاد السياحي

أ.د /نفين جالل عيد
رئيس قسم الدراسات السياحية

أ.د/علي شحاتة
رئيس قسم الدراسات الفندقية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01093525369

-

-

01288848848

-

-

01212200267
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األقسام اإلدارية بكلية السياحة والفنادق
اإلســم والوظيفـــة
أ /محمد أحمد أحمد حسن
أمين الكلية

أ/مديحة محمد سيد
أمين مساعد

أ/نجاح عبدالعزيز
رئيس قسم الميزانية

أ /امال شحاتة
رئيس قسم المكتبة

أ /منال الشامي
رئيس قسم شئون هيئة التدريس

أ /حنان مهدى
رئيس قسم الدراسات العليا

أ/محمود حجازي

رئيس قسم شئون الطالب

أ /هدى عبد السالم
رئيس قسم شئون الخريجين

أ /نسمة خالد
رئيس قسم شئون العاملين

أ /احمد حسن
رئيس قسم رعاية الطالب
مركز الخدمة العامة للتدريب وإدارة
المنشآت السياحية والفندقية

داخلي
1802
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01225700849
01114599055

1813

-

-

1816

-

-

1876

-

-

1877

-

-

1806

-

01223702179

1803

-

01273017393

1812

-

-

1806

-

-

1802
1809

-

-
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األقسام اإلدارية بكلية السياحة والفنادق
اإلســم والوظيفـــة
أ/منى صالح
رئيس قسم المخازن

أ/أماني صالح الدين
رئيس قسم الشئون المالية

أ/وليد احمد مهدي
رئيس قسم العالقات العامة

/أسامة العسيلي
رئيس قسم الشئون اإلدارية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01284397327

1813

-

-

-

-

01000109994

-

-

01222614064
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كلية طب األسنان
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

أ.د /داليا محمد مختار فياض
قائم بعمل عميد الكلية ووكيل
الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

1510

01227870516 064/3224471

نائب أمين الكلية ومدير مكتب
العميد

1510

01228853665 064/3214684

أ /مصطفي سمير
أ.د /تامر عبدالباري حامد
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د/جيهان جمال الدين الدسوقي
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

البريد اإللكترونـــي

-

-

01222145168

-

-

01223210218

dentistry@dent.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية طب األسنان
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /سيد محمد محمد المصري
رئيس قسم اإلستعاضة الصناعية

أ.د /تامر عبدالباري حامد
رئيس قسم جراحة الفم

أ.د/محمد أسامة عبدهللا عطا
رئيس قسم التيجان والجسور

أ.د /جيهان الدسوقي
رئيس قسم أشعة الفم

أ.د /محمد شريف محمد صالح
رئيس قسم أسنان األطفال

أ.م.د/هاني كامل شلبي
قائم بعمل رئيس قسم طب الفم
وأمراض اللثة والتشخيص

أ.م.د/وفاء حسين حسنين الحصري
قائم بعمل رئيس قسم باثولوجيا الفم

أ.م.د/رانيا السعدي محمد بدوي
قائم بعمل رئيس قسم خواص المواد
أ.م.د /مروةالسيد محمد شرعان
قائم بعمل رئيس قسم عالج الجذور

أ.م.د/أحمد فوزي أبو العز
قائم بعمل رئيس قسم العالج التحفظي

أ.م.د/مرفت محمد محمد يوسف
قائم بعمل رئيس قسم بيولوجيا الفم

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01001818910

-

-

01222145168

-

-

01001090954

-

-

01223210218

-

-

01001997666

-

-

01115390660

-

-

01005676683

-

-

01069769735

-

-

01000984071

-

-

01227344933

-

-

01028782299
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األقسام اإلدارية بكلية طب األسنان
اإلســم والوظيفـــة
أ /هويدا احمد الزهري
أمين الكلية

أ /محمد سعد
رئيس قسم شئون الطالب

أ /محمد نجيب
رئيس قسم رعاية الطالب

أ /رباب محمد إمام
رئيس قسم الدراسات العليا

أ /أمين محمد منصور
رئيس قسم العالقات الثقافية

أ /رهام محمد سعيد
رئيس قسم شئون هيئة التدريس

أ /ناصر محمد أنور
رئيس قسم شئون العاملين

أ /أمل عبدالسالم
رئيس قسم الشئون المالية

أ /أشرف الدياسطي
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ/أمينة فوزي
رئيس قسم المكتبة

أ /غادة عبدالحميد
رئيس قسم اإلستحقاقات واألجور المتغيرة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1503

-

01275957004

1500

-

01221704950

1514

-

01226288013

1509

-

01222920207

-

-

01273763113

1508

-

01006371426

-

-

01009119496

1523

-

01121211759

-

-

01288299953

-

-

01208261962

-

-

01221211801
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األقسام اإلدارية بكلية طب األسنان
اإلســم والوظيفـــة
أ/إسماعيل سعد
رئيس قسم شئون الخريجين

أ/رانيا محمد قدري
رئيس قسم شئون إمتياز

أ/احمد محمد حسن
رئيس قسم المشتريات

عقيد/أحمد فؤاد بدوي
قائد حرس الكلية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01008800650

-

-

01120610525

-

-

01211013054

-

-

01224045461
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كلية الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/غادة سامي احمد عباس
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ /أحمد كمال عبدهللا
مدير مكتب العميد

أ.د /حسن المهدي الوصيفي
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

أ.د/محمد السيد وحيد
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1918
1919
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01289214550 064/3232253
-

0121206812

-

-

01025373771

-

-

01220259223

ITUNIT@CI.Suez.edu.eg

97

األقسام العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظيفـــة
أ.م.د/عبدالمنعم مجاهد
رئيس قسم العلوم األساسية

أ.م.د/محمد خميس حسين
رئيس قسم علوم الحاسب

أ.م.د/بن بيال سيد توفيق
رئيس قسم نظم معلومات

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01119569110

-

-

01119170874

-

-

01223761595

98

األقسام اإلدارية بكلية الحاسبات والمعلومات
اإلســم والوظيفـــة
أ/طلعت إسماعيل أبو شعيشع
أمين الكلية

أ /ناجي مسيحة نسيم
رئيس قسم الشئون المالية

أ/سومية محمد الرومي
رئيس قسم الخزينة

أ /محمد هاشم
رئيس قسم أعضاء هيئة التدريس

أ/سماح عطية محمد
رئيس قسم االستحقاقات

أ/محمد فاروق األبيض
رئيس قسم شئون الطالب

أ/محمد الرفاعي أمين
رئيس قسم الخريجين

أ/عزة محمد محمد
رئيس قسم الجودة

أ/محمد هاشم محمد
رئيس قسم الشئون اإلدارية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

2025

-

01226013330

1930

-

01222251884

2014

-

01201908664

2023

-

01064276156

1917

-

01287638890

1920

-

01142740576

2024

-

01110995026

2015

-

01225293626

-

-

01276920529

99

كلية الهندســــة
اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ.د /محمود فؤاد محمود
عميد الكلية والمشرف على قسم
الهندسة المدنية

2198

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01022474266
064/3218977
01221181492

-

-

01022474267
01221155581

-

-

01022474270

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

-

-

01099558136

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

-

-

أ /أحمد محمد محمد علي
مدير مكتب عميد الكلية

أ.د /إيهاب محمد لطفي
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /كمال محمد حافظ
أ.د /محمد محمد خيرت

البريد اإللكترونـــي

01099558136

Dean@eng.suez.edu.eg
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األقسام العلمية بكلية الهندســة
اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ.م.د/أحمد محمد صالح خضر
قائم بعمل رئيس قسم هندسة
العمارة والتخطيط العمراني

أ.د /تامر نبيل محمود يوسف
رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

أ.م.د/محمد نبيل محمد
رئيس قسم الهندسة الكهربية

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01223957181

-

-

01223824019

-

-

01227855172
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األقسام اإلدارية بكلية الهندسـة
أرقام التليفــــــونات
اإلســم والوظيفـــة
أ /صفاء محمود محمد رضوان
أمين الكلية

أ/هدي إمبارك حسن
رئيس قسم شئون الطالب

أ /تامر سيد أحمد
رئيس قسم رعاية الطالب

أ /سامي فراج حسين يونس
رئيس قسم إستحقاقات هيئة
التدريس

أ /محمد حسن شحات
رئيس قسم إستحقاقات العاملين

أ /محمد إسماعيل عبد الرحمن
رئيس قسم شئون العاملين

أ /محمد أحمد السيد
رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ /السيد محمد السعيد إبراهيم
رئيس قسم المخازن

أ /وليد إسماعيل عبده
رئيس قسم المشتريات

داخلي

خارجي/فاكس

محمــول

2197

-

01205226742

-

-

01287404158

-

-

01204444584

-

-

01227129779

-

-

01068277742

-

-

01225045270

-

-

01200010469

-

-

01283529874

-

-

01226434519
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األقسام اإلدارية بكلية الهندسـة
اإلســم والوظيفـــة
أ /زينات محمد السيد
رئيس المكتبة

أ /رضا إبراهيم رمضان
رئيس قسم األجورالمتغيرة

أ/ياسمين محمد عبد الفتاح
رئيس قسم IT
عميد/ياسر سيد محمد رمضان
أمن كلية الهندسة

أ /ناهد عيدأروس العطار
رئيس قسم الدراسات العليا

أ /رشا مصطفي محمود
رئيس قسم الصيانة

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

01210180996
01226771656

-

-

01229657728

2196

-

01066780644

-

-

01001941920

-

-

01201005448
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اإلســم والوظيفـــة
أ.د /عادل عبدالمنعم أحمد السعدني
عميد الكلية

أ/أيمن محمد والي
مدير مكتب العميد

أ.د /كرم حلمي فرحات احمد
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

أ.م.د /محمد محمد تهامي الصباغ
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د /محمود إبراهيم محمد الضبع
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

البريد اإللكترونـــي

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
064/3200517
-

-

064/3200517

-

064/3200517

-

-

01060019089
01022474275
01002952762
01022474278
01226620368
01022474276
01142205506

Dean@art.suez.edu.eg

104

األقسام العلمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/حسن محمد نور

رئيس قسم اللغة العربية

أ.د/أسامة سيد علي
رئيس قسم التاريخ

أ.د /منى فاروق حسين حشيش
قائم بعمل رئيس قسم اللغة
اإلنجليزية

أ.د /محمد أمين إبراهيم
شاهين

قائم بعمل رئيس قسم الفلسفة

أ.د /سحر حساني بربري

قائم بعمل رئيس قسم علم اإلجتماع

أ.د/محمد رشاد الدسوقي

قائم بعمل رئيس قسم الجغرافيا

أ.د /حسين علي سالمة الجوهري
قائم بعمل رئيس قسم اللغة الفرنسية

أ.د /سعيدة محمد حسني

مدير مركز ذوي اإلحتياجات الخاصة

أ.د /حسين أنور جمعة

مدير مركز ابن الهيثم بالكلية

د /عبدالمعبود محمد عبدالرسول
قائم بعمل رئيس قسم الدراسات
السكانية

د/رشا نجيب

مدير مركز خدمة المجتمع

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01149024904

-

-

01223495924

-

-

01019609841

-

-

01007243636

-

-

01005562016

-

-

01001397840

-

-

01005469520

-

-

01008696744

-

-

01001335103

-

-

01061974379

-

-

01227143547

105

األقسام اإلدارية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اإلســم والوظيفـــة
م /جالل السيد احمد حسن العايدي
أمين الكلية

أ/تامر يونس محمد
مدير العالقات العامة واإلعالم

أ/هاله أبو العال
رئيس قسم الشئون المالية

أ /أيمن إبراهيم
رئيس قسم شئون العاملين

أ /إبراهيم علي أباظة
رئيس قسم رعاية الطالب

أ /جيهان محمد عبدالحميد
رئيس قسم الدراسات العليا

أ /دعاء السيد محمد
رئيس قسم شئون الطالب

أ /سلوي السيد حمدان
رئيس قسم اإلستحقاقات

أ/شريف رجب الجزار
البرامج المميزة

أ/اسالم حسن
معاون الكلية

عميد  /حسام سمير رشاد
قائد حرس الكلية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01003551366
01551326362
01226177210
01091079262

-

-

-

-

-

-

01229602114

-

-

01225237896

-

-

01000454696

-

-

01229320401

-

-

01270042276

-

-

01271339199

-

-

01284518739

-

-

01227879914

-

-

01005143275
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كلية التمريـــض

اإلســم والوظيفـــة
أ.د /وفاء عبدالعظيم الحسيني
عميد الكلية ورئيس قسم إدارة
التمريض

داخلي
2005

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس
064/3234807

محمــول

01000998165

أ.م.د /سميه السيد

وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث ورئيس قسم
التمريض النفسي والصحة
العقلية

أ.م.د/نيفين محمد محمد
حسنين
وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/إيناس محمد محمود
عبدهللا

وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب ورئيس قسم تمريض
األمومة والنسا والتمريض

أ.د/رحاب حسن محمد محمد
مدير معهد التمريض

البريد اإللكترونـــي

-

-

-

-

01022474256

01278239469

-

-

01022474258

-

-

01228093847

Faculity.of.nursing@nursing.suez.edu.eg
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األقسام اإلدارية بكلية التمريض
أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ /يوسف بسادة يوسف بسادة

2005

أ /فاطمة حسان

أمين الكلية

رئيس قسم الدراسات العليا

أ /نجالء السيد

رئيس قسم المعامل

أ /إيمان السيد

رئيس قسم شئون العاملين

أ /عيسي السيد

رئيس قسم الشئون المالية

أ /هشام أنور

رئيس قسم الصيانه

أ /إيمان عبداللطيف

رئيس قسم اإلستحقاقات

أ /ميادة محمد

رئيس قسم شئون الطالب

أ /أشرف خاطر

رئيس قسم الشئون اإلدارية

أ /أحمد سمير

رئيس قسم األجور المتغيرة

أ/سيد عبدالحميد الشحات
رئيس وحدة IT

أ/أسامة عامر

رئيس قسم اللغات

-

محمــول

01272900203

-

-

01229590621

-

-

01210468047

-

-

01012543566

-

-

01004248304

-

-

01204313118

-

-

01281251048

-

-

01006919233

-

-

01000623512

-

-

01288875274

-

-

01225926373

-

-

01153734329
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كلية األلســــن
أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

اإلســم والوظيفـــة
داخلي
أ.د /حسن رجب حسن
عميد الكلية

أ/صباح عبدالحميد علي
مدير مكتب العميد ومدير العالقات
العامة واالعالم بالكلية

أ.د/شديد جاد شديد
وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا
أ.م.د /أشرف محمد غالي
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

د /طارق محمد أبو الميلة
مدير وحدة الدعم األكاديمي للكلية

د /مروة حسين موسي
قسم اللغة اإلنجليزية

د /سلوي محمد شكري
قسم اللغة الفرنسية

البريد اإللكترونـــي

064/3205911
064/3205910

2334
2334

-

01005197553
01287654252

-

-

01003934422

-

-

01221890501

-

-

01061934868

-

-

01093051471

-

-

01221525457

Dean.alsun@suez.edu.eg
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األقسام اإلدارية بكلية األلســـن
اإلســم والوظيفـــة
د /محمد زغلول محمد راغب
أمين الكلية

أ /اشرف حسن محمد عيسي
مدير مكتب أمين الكلية

أ /حسام الدين محمد السيد
رئيس قسم شئون الطالب

أ /عصمت عثمان حافظ
رئيس قسم شئون العاملين

أ/انتصار حماد محمد
قسم رعاية الطالب

م /تغريد زكريا أحمد أبو الخير
رئيس وحدة الدعم الطالبي

أ/إبراهيم مطاوع أبو المجد
قسم المكتبة

أ /طارق جوده أبو جبل
رئيس قسم المتابعة

أ /أحمد إسماعيل فرج
رئيس قسم الخزينة

أ /محمد جمال الشريف
رئيس وحدة التدريب الميداني

داخلي
2335
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01226491707 064/3205912
-

-

01226162264
01002235828

2337

-

01275090513

-

-

01272714969

-

-

01221880319

-

-

-

-

01210577751
01272954196

-

-

01012737007

-

-

01283841008
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األقسام اإلدارية بكلية األلســـن
اإلســم والوظيفـــة
أ /حسن موسي حسن
رئيس قسم األجور المتغيرة

أ /مختار محمد أحمد
رئيس قسم المشتريات

أ /إسالم عودة سرحان
رئيس قسم الشطب

أ /شيماء محمد متولي
رئيس قسم اإلستحقاقات

أ /نشآت السيد عبد العزيز
رئيس قسم العهد الشخصية

أ/أحمد فتحي أحمد
رئيس قسم المخازن

أ /محمد سيد يوسف
رئيس قسم الحملة

أ /يسري بخيت أيوب
رئيس قسم الصيانة

أ/دعاء عبدالحميد متولي
سكرتارية األقسام العلمية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01228989177

-

-

01223501664

-

-

-

-

01211661744
01200661924

-

-

01227832132

-

-

01224225959

-

-

-

-

-

-
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01226614932
01273521497
01200191029

كلية التربية الرياضية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /ماجد محمد السعيد العزازي
عميد الكلية

أ.د/أحمد عزيز محمد فرج
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.د/محمد صالح الدين محمد محمد
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

أ.م.د /هناء شبيب عبد المقصود
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
والبحوث

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

064/3232704
064/3232707

01225300230

-

-

01001457850

-

-

01007871616

-

-

01017382197

البريد اإللكترونـــي

Scufpe@gmail.com
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األقسام العلمية بكلية التربية الرياضية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /ماجد محمد السعيد العزازي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

رئيس قسم مناهج وطرق تدريس التربية
الرياضية

-

-

01225300230

رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية
واإلجتماعية

-

-

01201222278

رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت
والرياضات الفردية

-

-

01007818631

رئيس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات
الميدان والمضمار

-

-

01022402990

أ.د /منى قاسم
أ.م.د /محمد محمد فتوح غنيم
أ.م.د /محمود ابراهيم شعيب
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األقسام اإلدارية بكلية التربية الرياضية
اإلســم والوظيفـــة

أ /ممدوح متولي إبراهيم
أمين الكلية

أ /احمد عبدالموجود
رئيس قسم الشئون المالية

أ /محمد حسن أحمد البحطيطى
رئيس قسم الشئون اإلدارية
أ /حسام شحاتة حسن
رئيس قسم شئون التعليم والطالب

أ /أمل محمد سعيد
رئيس قسم اإلستحقاقات

أ /محمد مصطفى محمد حسن
رئيس قسم رعاية الشباب

أ /أحمد محمد احمد عبد الجواد
رئيس قسم الميزانية

أ /ناجى ابراهيم حسن
رئيس قسم شئون العاملين

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01063479677
01286580243

-

-

01207320253

-

-

01228734065

-

-

01212062614

-

-

01203775930

-
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-

01286580243
01069050243

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /إبراهيم محمد فارس
عميد الكلية

أ/لطفي لطفي احمد علي
مدير مكتب العميد

أ.د/احمد فؤاد عبدالرحمن
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

البريد اإللكترونـــي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

01271210967
064/3215996
01022474292

-

01284848426

-

-

01014346774

deanoffice@eccat.scu.edu.eg
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األقسام اإلدارية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
اإلســم والوظيفـــة
م/حمدي عبدالخالق محمد
أمين الكلية

م/عبده محمد عبده سعد
رئيس قسم المباني التعليمية

أ/إلهام محمود أبو العال
رئيس قسم شئون الطالب

أ/منى محمود محمد رمضان
رئيس قسم شئون العاملين

أ/محمد نبيل شعبان عبدهللا
رئيس قسم العالقات العامة

أ/محمد مرسي محمد أبو العال
قائم بعمل رئيس قسم رعاية الشباب

أ/هبة محمد محمود مصطفى
رئيس قسم االستحقاقات

أ/مي خالد عبداللطيف محمد
رئيس قسم الحسابات

أ/سالم عبدالرؤوف محمد
رئيس قسم الخزينة

م/أميرة علي خضر
رئيس وحدة IT

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01272926218

-

-

01223498493

-

-

01225829169

-

-

01280283337

-

-

01280606224

-

-

01271065847

-

-

01208737260

-

-

-

-

-

-
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01016556500
01226050290
01000336744

معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد التابعي على البغدادي
عميد المعهد

أ.د /سامى عبد الملك محمد
وكيل المعهد لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

د /مرفت علي محمد
وكيل المعهد لشئون الدراسات
العليا والبحوث

أ /نهاد صالح الدين رشاد
أمين المعهد

أ /جيهان عزت السيد
رئيس قسم الدراسات العليا

أ /الزهراء علي رشدي
رئيس قسم العالقات الثقافية

أ /ريهام علي جابر
رئيس قسم الحاسب األلى وI.T

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
2012

064/3230924

01204662251

-

-

01146559578

-

-

01228071750

-

-

01003439939

-

-

01226779598

-

-

01207722198

-

-

01006395149

Fish_Farming@suez.edu.eg
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معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /صفوت عبدالمقصود أحمد
عميد المعهد

أ.د /نهى مصطفى مصباح
وكيل المعهد للدراسات العليا
والبحوث

أ.د/عبير عبدالحميد شلبي

وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

د/سماح عبدالحميد علي
أمين المعهد

قسم إدارة المعامل
قسم الموارد البشرية
قسم الشئون المالية
المكتبة
قاعة اإلجتماعات

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1854

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
01092638387 064/3200452

1854

-

01010258647

1854

-

01091023379

1895

-

01060424677

2078
2087
2087
2087
2087

-

-

Dean_ibpr@suez.edu.eg
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المعهد الفني للتمريـــض
اإلســم والوظيفـــة
أ.م.د/رحاب حسن كفل
مدير المعهد

أ /عادل العدوي
أمين المعهد

البريد اإللكترونـــي

داخلي
1490
1491

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01228093847
01286434651

Nursinginstitue.scuegypt.edu.eg
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معهد الدراسات األفروأسيوية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/حسن عبدالعليم يوسف
عميد المعهد

أ.د/أحمد محمد محمد عوين
وكيل المعهد للدراسات العليا
أ.م.د/محمد صالح
وكيل المعهد لشئون خدمة
المجتمع
أ.د/حسنين السعيد حسنين احمد
رئيس قسم بحوث ودراسات
اللغة العربية وآدابها
أ.م.د/نشوة سعد بسطويسي
رئيس قسم دراسات وبحوث
العلوم االجتماعية والنفسية
أ/ناصر حليم سالمة
أمين المعهد

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01222507424

-

-

01063325600

-

-

01090921109

-

-

01016871696

-

-

01007451424

-

-

01228810383

120

121

أوالا :المكاتب الرئيسية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/أسامة عنتر عدلي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

عميد كلية الطب ورئيس مجلس
اإلدارة

1285
1496

01224784787 064/3224593

المدير التنفيذي للمستشفيات
الجامعية

1166
1286

01005665450 064/3210111

نائب المدير التنفيذي للمستشفيات

1038
1033

-

01005211481

-

-

01200002310

-

-

01222252982

1112

-

01211647118

1068

-

-

1130

-

01004240403

أ.د/عادل أحمد حسن

أ.د/احمد أنور عبدالغني
أ.د/السيد فياض

نائب مدير عام المستشفيات

د/مروة عرابي

مدير المستشفى الجامعي

د/إيهاب حشيس

مدير العيادات الخارجية

أ.د/إسالم مجدي

مدير مستشفى الجراحات
التخصصية

د/مؤمن علي محمد القرقاري
مدير العمليات

د/عبدالرحمن الباشا
مدير المتابعة

أ/إيمان عامر محمد

مدير العالقات العامة واإلعالم

1015

-

01098507369

1167

-

01276557152

122

ثانيا ا  :مديري األقسام الطبية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/مصلح عبدالرحمن إسماعيل
مدير المراكز الطبية

د/محمد عمرو
مدير األقسام الداخلية

د/إيمان الشريف
مدير إدارة الجودة والتدريب

د/حاتم السيد
مدير إدارة الشئون العالجية
مدير الطواريء

د/يوحنا إدوارد
مدير إدارة اإلمداد الطبي

مس/سحر عبدالوارث
مدير هيئة التمريض

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1486

-

01143836969

1357

-

01000277799

1102

-

01223354915

1177

-

01283947377

1138

-

-

1173

-

01223462854

1289

-

01008640865
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ثالثا ا  :رؤساء األقسام الطبيــة
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أ.د/محمد عبدالمعطي البدوي

-

أ.د/هاني أنيس الدمياطي

رئيس قسم الجراحة العامة

رئيس قسم جراحة القلب والصدر

أ.د/محمد صالح

رئيس قسم جراحة العظام

أ.د/علي محمد علي أبو مضاوي

رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب

أ.د/احمد إبراهيم السقا

رئيس قسم جراحة المسالك البولية

أ.د/ميرفت الشبراوي الغريب
رئيس قسم جراحة العيون

أ.د/طارق فؤاد حبيب
رئيس قسم جراحة األنف واألذن
والحنجرة
أ.د/محمود البرنس محمود
رئيس قسم الباطنة العامة

أ.د/عادل احمد حسن

رئيس قسم األمراض المتوطنة

أ.د/محمد عمرو خضير

رئيس قسم النساء والتوليد

أ.د/هدى أحمد عطوة
رئيس قسم األطفال

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

01118853231

-

-

01005143460

-

-

01225499099

-

-

01005110916

-

-

01223456364

-

-

01005163965

-

-

01226296090

-

-

01222100167

-

-

01005665450

-

-

01222119163

-

-

01143930930
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تابع :رؤساء األقسام الطبيــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/أشرف محمد طنطاوي
رئيس قسم النفسية والعصبية

أ.د/فادية مصطفى عطية
رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

أ.د/طارق حامد القماش
رئيس قسم األشعة

أ.د/عزيزة سيد احمد عمر
رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل

أ.د/منى احمد عطوة
رئيس قسم الجلدية

أ.د/محمد عماد الدين عبدالغفار
رئيس قسم التخدير

أ.د/سهير السيد محمد
عبدالمحسن

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01146398057

-

-

01001862085

-

-

01205002262

-

-

01222829216

-

-

01144448422

-

-

01003179831

-

-

01005209314

مدير وحدة األورام والطب النووي

أ.د/أمل محمد الشحات
رئيس قسم الطواريء

د/مصطفى عبدالرحمن مكاوي
رئيس قسم األسنان

-

-

-

-
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01005184131
01097774997

رابعاا :األقسام الداخليـــة
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

قسم الرمد
قسم النسا
اإلدارة
الحضانات
قسم األطفال
اإلدارة
قسم جراحة حريم

قسم جراحة رجال
اإلدارة

قسم عظام حريم
قسم عظام رجال
اإلدارة
قسم باطنة حريم
قسم باطنة رجال
اإلدارة
عناية أطفـــال
قسم النفسية والعصبية
اإلدارة
قسم المخ واألعصاب
اإلدارة
رسم المخ

1281
1271
1257
1288
1279
1265
1333
1318
1302
1344
1351
1313
1368
1376
1418
1295
1405
1423
1387
1390
1396
126

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تابع :األقسام الداخليـــة
اإلســم والوظيفـــة
الرعاية الوسيطة
قسم جراحة األنف واألذن والحنجرة
اإلدارة
الحروق
مناظير الجهاز الهضمي
عناية الكبد

داخلي
1402
1344
1315
1128
1159
1163
1157
1158
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أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

-

-

-

-

خامساا :العيادات الخارجيـــة
اإلســم والوظيفـــة
الباطنة العامة
الجراحة العامة
العظــــام
النسا والتوليد
األطفـــال
المخ واألعصاب

النفسية والعصبية
الذاكــــرة
جراحة القلب والصدر
التخديـــــر
الرمـــــد
األنف واألذن والحنجرة
الجلديــــة
أمراض الذكورة
األسنــــان
األلــــم
األورام
السكر والغدد الصماء
الحساسية والمناعة
وحدة مناظير الجهاز الهضمي
األشعـــــة

داخلي
1114
1116
1108
1119
1120
1199
1199
1199
1076
1077
1082
1126
1140
1140
1124
1181
1445
1076
1076
1159
1163
1135
128

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

-

-

سادسا ا  :مبنى الجراحات التخصصية
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

د/.مدير المستشفى

1068

-

-

مدير إداري المستشفى

1009

-

-

عمليات اليوم الواحد

1327

-

-

جراحة اليوم الواحد

1030

-

-

خدمة المواطنين

1044

-

-

129

130

المستشفى التخصصي
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/هاني الدمياطي
المشرف العام

د/احمد مسعد
نائب مدير المستشفى ومدير المكافحة

أ/سحر السيد خطاب
مدير مكتب مدير المستشفى

د/رضوى نور الدين
نائب مدير الشئون العالجية

د/كريم مجدي
مدير وحدة العناية المركزة

أ.د/سوزان سمير احمد
مدير وحدة الحضانات

د/احمد تاج الدين
مدير وحدة قسطرة القلب

أ.د/جمال احمد توفيق
مدير وحدة الكلى

د/شيماء احمد دهشان
مدير وحدة العمليات

د/مروة الجمل
مدير إدارة اإلمداد الطبي

د/رامي سمير
مدير الطواريء
د/فادية مصطفى عطية
مدير المعمل

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01005143160

-

-

01228087169

-

-

01092777830

-

-

01006060646

-

-

01098909438

-

-

01223277876

-

-

01005254962

-

-

01007020922
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-

01008439674
01003718662
01000725438
01001862085

تابع :المستشفى التخصصي
اإلســم والوظيفـــة
د/عبير عزت السيد
مدير وحدة مكافحة العدوى

د/باسل أبو يحيى حافظ
منسق وحدة نظم المعلومات IT

مس/نهى سرور
مدير هيئة التمريض

أ/مرفت سيد زكي
مدير مكتب الشئون العالجية

أ/بسام محمد ندا
رئيس قسم مراجعة الفواتير

عقيد /أشرف الجمل
مدير إدارة األمــــن

م/مرفت عبده احمد
مدير اإلدارة الهندسية

أ/محمود عبدالجواد
رئيس قسم المدني

أ/عواطف حامد حمدان
مدير إدارة المشتريات

أ/محمد حمادة
رئيس قسم مشتريات األدوية

أ/جمال صابر
رئيس قسم المشتريات الطبية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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01149767043
01227154949
01020241441
01288618397
01008815258
01028733313
01210333148
01003301211
01010562261
01283147688
01228652625

تابع :المستشفى التخصصي
اإلســم والوظيفـــة
أ/محمود عبدالرحمن
رئيس قسم المشتريات الغير طبية

أ/محمود احمد محمد
مدير إدارة الموارد البشرية

أ/فوزية علي متولي
رئيس قسم الملفات

أ/أيمن احمد محمد
مدير إدارة حسابات أتعاب األطباء
والموظفين

أ/أمير احمد عباس
مدير إدارة حسابات المرضى

أ/وفاء عبدالمنعم
رئيس قسم التعاقدات

أ/جيهان علي
مدير إدارة الميزانية والتكاليف

أ/عاطف حسين
رئيس أمناء المخازن

أ/جيهان احمد
رئيس شطب المخازن

أ/أماني الشرقاوي
المشرف العام على إدارة التغذية

أ/جمال فوزي محمد
مدير الخزينة الرئيسية

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01228963569

-

-

01224002837

-

-

01200435228

-

-

01000288283

-

-

01226751504

-

-

01224300904

-

-

01018633832

-

-

01065129569

-

-

01018484445

-

-

01228409052

-

-

01271311555
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تابع :المستشفى التخصصي
اإلســم والوظيفـــة
أ/أيمن عوض محمد
رئيس قسم الشئون الفندقية

أ/احمد محمد عبدالعظيم
رئيس قسم شئون المقر

أ/محمد عبدالظاهر جادهللا
رئيس قسم شئون البيئة

أ/عبير عبدهللا
رئيس قسم عقود الصيانة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

-

01229595631

-

-

01004622282

-

-

01022171199

-

-

01211121718

134

135

محافظة اإلسماعيليـــة
اإلســم والوظيفـــة
اللواء /شريف فهمي بشارة
محافظ اإلسماعيلية

م/احمد عصام الدين موسى
نائب محافظ اإلسماعيلية

أ/تامر سعيد
سكرتير عام محافظة اإلسماعيلية

اللواء/جمال مسعود

السكرتير العام المساعد

البريد اإللكترونــي

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

064/3135888
064/3133555

-

-

-

01224450171

-

064/3139988
064/3139977

-

-

064/3139944

-

ismailiagso@gmail.com
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137

وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/خالد عاطف عبدالغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

داخلي
-

رئيس قطاع مكتب وزير التعليم
العالي

-

مدير عام مركز المعلومات
وزارة التعليم العالي

-

138

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
02/27952155
02/27948404
02/27956962
02/27941005
02/27953437
02/27924093
02/27953904
02/23516149

-

-

139

جامعة القاهـــرة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /محمدعثمان الخشت

داخلي

أرقام التليفــــــونات
خارجي/فاكس

محمــول

-

02/35688884
02/35676136

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

02/35676103

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا

-

02/35676138
02/35676139

-

-

02/35676422

-

-

02/35676145

-

رئيس الجامعة

أ.د /هبه نوح
أ.د /ايمن الخطيب
أ.د/سعيد الضو
نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة

د /مجدي عبد القادر
أمين عام الجامعة

البريد اإللكترونـــي

Cairouniversity2018@cu.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.CU.edu.eg
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جامعة عين شمس
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /محمود شوقي المتيني
رئيس الجامعة

أ.د /عبدالفتاح محمد فتحي سعود
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د/محمد أيمن صالح
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

أ.د/هشام كامل عبداللطيف تمراز
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع والبيئة

أ  /سمير عثمان عبد الناصر
أمين عام الجامعة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

199

02/26847818
02/26826107

-

114

02/26847820
02/26838979

-

122

02/26847821
02/26847822

-

113

02/26825300
02/26825200

-

105

02/26847824
02/24836111

-

البريد اإللكترونــــي

President@asu.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.asu.edu.eg
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جامعة األسكندرية
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /عبدالعزيز قنصوة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
-

-

03/5931588

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

-

03/5920956

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
والبيئة

-

03/5904231

-

-

03/5902715

-

-

03/5911456

-

-

03/5933049

رئيس الجامعة

أ.د /هشام جابر

أ/أشرف حافظ
قائم بعمل أمين عام الجامعة

د /نديرة صبحى محمد
مركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ
القرار

-

البريد اإللكترونـــي

IDDSC@Alexu.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.alexu.edu.eg
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جامعة حلـــوان
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/ماجدمحمد فهمى محمود فهمى نجم

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

02/28162061
02/28162820

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

-

02/28162071
02/28163023

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة
أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

02/28162567
02/28162021

رئيس الجامعة

أ.د/منى فؤاد محمد عطية
أ.د/حسام محمد كمال رفاعى

أ /محمد ناصر محمد عبدالعال
أمين عام الجامعـــــة

أ/حاتم حمدي محمد
أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
أ /مها عبد الرحيم يونس
أمين الجامعة المساعد لشئون
الدراسات العليا والبحوث

-

02/28162065
02/28162008
02/28163056
02/28162057
02/28162413

-

-

-

02/28162057

-

-

02/28162058

-

البريد اإللكترونـــي

Info_center@hq.helwan.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.helwan.edu.eg
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جامعة المنصــورة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أشرف محمد عبد الباسط بكر
رئيس الجامعة

أ.د/محمد عطية محمد البيومي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
أ.د/أشرف طارق حافظ
نائب رئيس الجامعة لشئون
\لدراسات العليا والبحوث
أ.د/محمود محمد المليجي
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
أ /أسامة عبد الفتاح موسى
أمين عام الجامعة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

050/2200243
050/2200244

-

-

050/2200708

-

-

050/2200689
050/2200700

-

-

050/2200699

-

-

050/2201084

-

البريد اإللكترونـــي

President@mans.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.mans.edu.eg
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جامعة الزقازيـــق
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/عثمان السيد عبدالعال شعالن

رئيس الجامعة
ا.د/عبدالمنعم عبدالمنعم محمد السيد
قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب
أ.د/مرفت السيد إبراهيم عسكر
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث
أ.د/غادة حامد شاكر صالح
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
د/احمد عبدالستار
أمين عام الجامعة
أمين عام الجامعة المساعد للشئون
المالية
أمين عام الجامعة المساعد للشئون
اإلدارية
أمين عام الجامعة المساعد لشئون البيئة
مدير عام مركز المعلومات

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

4410

055/2307807
055/2345452

4420

055/2302918

-

4430

055/2307692
055/2344550

-

4440

055/2307810
055/2344510

-

4450
4460

055/2314795
055/2365350
055/2307801
055/2307801

-

-

4470

055/2363635

-

4444
1401

055/2362536
055/2322008

-

البريد اإللكترونـــي

info@zu.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.zu.edu.eg
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جامعة المنوفيــة
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /عادل السيد مبارك

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

555

048/2222170
048/2327273

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

550

048/2317540
048/2226454

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

333

048/2222963
048/2235677

-

444

048/3442005
048/2223187

-

200

048/2220894
048/2223898
048/2317533

-

440

048/2317538

-

رئيس الجامعة

أ.د /أحمد فرج القاصد
أ.د /عبد الرحمن السيد قرمان
أ.د/نانسي يوسف أسعد يوسف
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
أ /أكرم حامد عبد الدايم
أمين عام الجامعة

م /صفاء مصطفى محمد حسنين
مدير عام مركز المعلومات

البريد اإللكترونـــي

menofia@mwnofia.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.menofia.edu.eg
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جامعة أسيــــوط
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /طارق عبدهللا مرسى الجمال
رئيس الجامعة

أ.د /شحاته غريب محمد شلقامى
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د/احمد محمد كمال محمود
نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
أ.د/مها كامل غانم عمر
نائب رئيس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ/محمود سيد بخيت
أمين عام الجامعة

مركز المعلومات والتوثيق

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

1028

088/2080007
088/2354130

1011

088/2080903
088/2423608

-

1025
1015

088/2080150
088/2080800

-

1024

088/2080253
088/2080400

-

088/2080344
088/2080175

-

1031
1032
3515
3513
3548
3511
3509

088/2080146

-

-

البريد اإللكترونـــي

president@aun.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.aun.edu.eg
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جامعة طنطــا
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /محمود احمد ذكي محمد
رئيس الجامعة

أ.د /كمال محمد عطية عكاشة

داخلي
-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
والبيئة

أ.د /عماد السيد احمد عتمان
أ.د/الرفاعي إبراهيم الرفاعي مبارك
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

أ/احمد رشاد شلبي علي
أمين عام الجامعة

أ/عقل حامد عقل الشرقاوي
أمين الجامعة المساعد للشئون المالية

أ/محمد احمد المحالوي
أمين الجامعة المساعد للشئون اإلدارية

أ /سمير صالح عمارة
مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم
اتخاذ القرار

البريد اإللكترونـــي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
040/3313619
040/3302785
040/3305978

-

-

040/3312498

-

-

040/3317236

-

-

040/3317947
040/3286114
040/3286112
040/3286114
040/3286112
040/3286114
040/3342915

-

Tanta_unv@unv.tanta.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.tanta.edu.eg
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جامعة المنيا
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /مصطفى عبد النبي عبد الرحمن
رئيس الجامعة

أ.د/عصام الدين صادق فرحات
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
أ.د /محمد جالل حسن شحاتة

داخلي
260

086/2334646

-

191

086/2363544

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

195

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

أ.د/
د/باسم محمود عبدالحميد
أمين عام الجامعة

أ /مها مصطفى شلقامي عثمان
مدير مركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ
القرار

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

086/2353379

-

213

086/2348535

-

200

086/2358488

-

312

086/2334646

-

البريد اإللكترونـــي

President@Minia.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.minia.edu.eg
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جامعة األزهــــر
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/محمد حسين عبدالعزيز
المحرصاوى

داخلي
-

رئيس الجامعة

أ.د /يوسف السيد يوسف عامر

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
02/22611414
02/22611404

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

02/22623282

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

-

02/22623287
02/22611418

-

-

02/22636192

-

-

02/22611417

-

أ.د /محمود صديق
أ.د /اشرف عطية

نائب رئيس الجامعة لفرع البنات

أ /مؤمن متولي إبراهيم
أمين عام الجامعة

البريد اإللكترونـــي

info@azhar.edu.eg

الموقع على شبكة االنترنت

www.azhar.edu.eg
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جامعة دميــــاط
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /السيد محمد السيد دعدور
رئيس الجامعة

أ.د /عبدالحميد عبدالفتاح السيد
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

أمين عام الجامعة

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
057/2403866

-

-

057/2403866

-

-

057/2403866

-

البريد اإللكترونـــي

dugait@du.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.du.edu.eg
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جامعة الفيـــوم
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /احمد جابر شديد

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
-

084/2114074
084/2114078

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

084/2114026

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

-

048/2114095

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

-

048/2114048

-

رئيس الجامعة

أ.د /خالد محمد عطالل
أ.د/
أ.د/

البريد اإللكترونــــي

ts@fayoum.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.fayoum.edu.eg
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جامعة بني سويف
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /منصور حسن احمد

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
082/2130051

رئيس الجامعة

البريد اإللكترونـــي

info@bsu.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.bsu.edu.eg
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-

جامعة بنهــا
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /ناصر خميس بركات الجيزاوي
قائم بعمل رئيس الجامعة

أ.د/تامر سمير محمود عبد المجيد
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د/ناصر خميس بركات الجيزاوي
نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث
أ.د/راندا محمد احمد مصطفى
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
013/3231888

-

-

-

013/3223901

-

-

013/3213504

-

-

013/3213506

-

البريد اإللكترونـــي

Benha.university@gmail.com

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.bu.edu.eg
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جامعة سوهـــاج
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /احمد عزيز عبد المنعم
رئيس الجامعة

أ.د /صفا محمود السيد حامد
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

أ.د/احمد سليمان
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث
أ.د/مصطفى عبدالخالق
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
أ /أشرف كامل احمد القاضي
أمين عام الجامعة

أ /محمد عبد الرؤف محمود
مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم
إتخاذ القرار

البريد اإللكترونـــي
الموقع على شبكة اإلنترنت

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

2116

093/4611920
093/4605745

-

2294
2390

093/4603480
093/4612291

-

2364

093/4610578

-

2172

093/4601950

-

2145

093/4570007
093/4612292

-

2114
2307

093/4612292

-

president@sohag.edu.eg
www.sohag_univ.edu.eg
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جامعة كفر الشيــخ
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /عبدالرازق يوسف دسوقي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
308

047/3109590
047/3109591

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

304

047/3109584

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

306

047/3109586

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

305

047/3109585

-

307

047/3109589
047/3109588

-

رئيس الجامعة

أ.د/محمد مصطفى عبدالعال
أ.د /حسن حسن عبد هللا يونس
أ.د /رضا صالح
أ/
أمين عام الجامعة

البريد اإللكترونـــي

Kfs_info@Kfs.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.kfs.edu.eg
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جامعة دمنهــور
اإلســم والوظيفـــة
أ.د/عبيد عبد العاطي صالح
رئيس الجامعة

أ/عواطف عبد المنعم
أمين عام الجامعة

أ/محمد عبد الخالق عامر
مدير عام مركز المعلومات
والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
045/3368069

-

-

-

045/3373180

-

-

045/3368069

-

البريد اإللكترونـــي

President@damanhour.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.damanhour.edu.eg
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جامعة بورسعيـــد
اإلســم والوظيفـــة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

066/3424075
066/3402344
066/3400344

-

أ.د/جالل كمال سالم
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

066/3428164

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

-

066/3428165

-

-

066/3428168

-

-

066/3428169

-

-

066/3424074

-

أ.د /أيمن محمد إبراهيم
رئيس الجامعة

أ.د /مها زكريا عبد الرحمن
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

أ /حلمى اسماعيل فياض
أمين عام الجامعة

أ /عزيزة أبو وردة
أمين الجامعة المساعد

البريد اإللكترونـــي

President@psu.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.psu.edu.eg
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جامعة السويـــــس
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /السيد عبد العظيم الشرقاوي
رئيس الجامعة

أ.د /على حسين عطا
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب
أ.د/عبدالعاطي الشين
نائب رئيس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث

أ.د /الدسوقى ابراهيم صالح
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

أ /محمد علي حافظ

أمين عام الجامعة ( ندبا ا )

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
062/3523773
062/3523772

-

-

-

062/3523773
062/3523772

-

-

062/3523773
062/3523772

-

-

062/3523773
062/3523772

-

-

062/3512445
062/3523772

-

البريد اإللكترونـــي

Info.center@suezuni.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.suez.edu.eg
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جامعة أســــــوان
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /احمد غالب محمد ابراهيم
رئيس الجامعة

عمومي الجامعــة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

097/3482233
097/3480449
097/3480447
097/3480446
097/3482900
097/3482901

-

-

البريد اإللكترونـــي

portal@aswu.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.aswu.edu.eg
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جامعة مدينة السادات
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /أحمد محمد بيومي
رئيس الجامعة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
048/2612139
048/2607402

-

أ.د /حمدى عبد هللا عمارة

-

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

-

048/2607439

-

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب

-

048/2603206

-

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث

-

048/2607410
048/2603204

-

-

048/2601236

-

أ.د/شريف محمد علي
أ.د /شادية معاوية حنفي
أ /رضوان عبد الفتاح القرم
أمين عام الجامعة

البريد اإللكترونـــي

President@usc.edu.eg

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.usc.edu.eg
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جامعة جنوب الوادي
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /يوسف احمد محمد حسن الغرباوي
رئيس الجامعة

أ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
والبحوث

أ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
أ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

داخلي

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

-

096/3211717
096/3211279

-

-

096/3216128
096/3217213

-

-

096/3212012
096/3212011

-

-

096/3217210
096/3216487

-

idsc@svu.edu.eg

البريد اإللكترونـــي

الموقع على شبكة اإلنترنت

www.nv.aun.edu.eg
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جامعة العريــش
اإلســم والوظيفـــة
أ.د /سعيد عبدهللا الفي رفاعي
قائم بعمل رئيس الجامعة

داخلي
-

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس
068/3320523

www.aru.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت
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-

جامعة الوادي الجديد
اإلســم والوظيفـــة

أ.د/عبدالعزيز طنطاوي
رئيس الجامعة

أ/حمدي رشوان
قائم بعمل أمين عام الجامعة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي
-

092/2928318

-

-

092/2935023

-

البريد اإللكتروني

edu@nv.aun.edu.eg

الموقع على شبكة
اإلنترنت

www.nv.aun.edu.eg
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جامعة األقصـــر
اإلســم والوظيفـــة

أرقام التليفــــــونات
محمــول
خارجي/فاكس

داخلي

أ.د/محمد محجوب عزوز
رئيس الجامعة

-

095/227246
095/2287245

-

أ/جمال سيد احمد
أمين الجامعة المساعد

-

095/227247
095/2287245

-

د/محمد رمضان السعدي
مدير عام مركز المعلومات ودعم
اتخاذ القرار

-

البريد اإللكتروني

الموقع على شبكة
اإلنترنت

095/2287245

-

president@luxor.edu.eg

www.luxor.edu.eg
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خدمات أمن وطوارئ ...
الخدمــــة

الرقـــم

الخدمــــة

الرقـــم

مديرية األمن

13

المطافئ

180

شرطة النجدة

122

اإلسعاف
المركزي

123

شرطة السياحة

126

طوارئ الكهرباء

121

طوارئ المياه

125

طوارئ الغاز
الطبيعي

129

خدمات تليفونية ...
الخدمــــة

الرقم

دليل التليفون

142 - 141 – 140

استفسارات عامة

188 – 111

تلغـــــراف

124
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فهــــرس الدليـــل
المحتويـــــات
أولا  :المكاتب الرئيسيـــة
•
•
•
•
•
•

مكتب السيد أ.د/رئيس الجامعــة
مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة
مكتب السيد/أمين عام الجامعة
مكتب السادة /األمناء المساعدين

ثانيا ا  :قطاع أ.د/رئيس الجامعة
•
•
•
•
•
•
•

اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
اإلدارة العامة للشئون القانونيــة
اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة
اإلدارة العامة لألمـــــن
إدارة اإلحصاءات المركزية
إدارة العالقات العامة
إدارة خدمة المواطنين

ثالثا ا  :قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
•
•
•
•

اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
اإلدارة العامة لرعاية الشباب
اإلدارة العامة للمدن الجامعية
اإلدارة العامة للخدمات الطبية
• إدارة التغذيـــة
167

رقم
الصفحــة
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26

المحتويـــــات
•

إدارة متابعة التغذية والمدن الجامعية

• التربية العسكرية
رابعا ا  :قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
•
•
•
•
•
•

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
اإلدارة العامة للعالقات الثقافية
اإلدارة العامة للمكتبات
أمانة مجلس الدراسات العليا والبحوث
مركز تطوير التعليم الجامعي
شبكة المعلومات واإلتصالت

خامسا ا  :قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمــة المجتمــع وتنميــة
البيئة
•
•
•

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

سادسا ا  :قطاع أمين عام الجامعـــة
•
•
•
•
•
•
•

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
اإلدارة العامة للموارد البشرية
مركز تنمية الموارد البشرية
األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات
اإلدارة العامة للشئون المالية
اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن
اإلدارة العامة للشئون الهندسية
168

رقم
الصفحــة
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

المحتويـــــات
•
•
•

اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري
إدارة مراقبة المخزون السلعي
أمانة مجلس الجامعة

•
سابعا ا :الخدمات اإلجتماعية
المطبعة المركزية

•
•
•
•
•
•

اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس
نادي أعضاء هيئة التدريس
نادي العاملين بجامعة قناة السويس
جمعية التكافل والزمالة
جمعية الحج والعمرة
الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس
والعاملين بجامعة قناة السويس
البنك األهلي المصري ـ فرع جامعة قناة السويس

•
•
•
•
•
•
•

كلية العلوم
كلية الزراعة
كلية التربية
كلية الطب البشري
كلية الطب البيطري
كلية التجارة
كلية الصيدلة

•

ثامنا ا  :كليات جامعة قناة السويس
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رقم
الصفحــة
50
51
52
52
53
54
55
55
56
56
57
57
58
59
62
68
72
78
83
86

المحتويـــــات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كلية السياحة والفنادق
كلية طب األسنان
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الهندسة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
كلية التمريض
كلية األلسن
كلية التربية الرياضية
الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك
معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث
المعهد الفني للتمريض
معهد الدراسات األفروأسيوية

•
•
•
•
•
•
•

أولا  :المكاتب الرئيسية
ثانيا ا  :مديري األقسام الطبية
ثالثا ا  :رؤساء األقسام الطبية
رابعا ا  :األقسام الداخلية
خامسا ا  :العيادات الخارجية
مبنى الجراحات التخصصية
المستشفى التخصصي

تاسعا ا  :المستشفى الجامعي

عاشرا ا  :محافظة اإلسماعيلية
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رقم
الصفحــة
89
93
97
100
104
107
109
112
115
117
118
119
120
121
122
123
124
126
128
129
130
135

المحتويـــــات

حادي عشر  :وزارة التعليم العالي
ثاني عشر  :الجامعات المصرية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جامعة القاهرة
جامعة عين شمس
جامعة األسكندرية
جامعة حلوان
جامعة المنصورة
جامعة الزقازيق
جامعة المنوفية
جامعة أسيوط
جامعة طنطا
جامعة المنيا
جامعة األزهر
جامعة دمياط
جامعة الفيوم
جامعة بني سويف
جامعة بنها
جامعة سوهاج
جامعة كفر الشيخ
جامعة دمنهور
جامعة بورسعيد
جامعة السويس
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رقم الصفحــة
137
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

المحتويـــــات
• جامعة أسوان
• جامعة مدينة السادات
• جامعة جنوب الوادي
• جامعة العريش
• جامعة الوادي الجديد
• جامعة األقصر
خدمات (أمن ـ طواريء) ـ خدمات تليفونية
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رقم
الصفحــة
160
161
162
163
164
165
166

اإلشـــراف العــام

أ.د/أحمد زكي حسين متولي
قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس

أ/هدى محمد فرج
قائم بعمل أمين عـام الجامعـة
اإلشراف التنفيـــذي

أ/ياسر رجب عطية
مدير عام اإلدارة العامة لمركز المعلومات
والتوثيق ودعم اتخاذ القرار
مراجعة وتصميم الغالف

أ/رانيا أحمد أحمد توفيق
مدير إدارة الحاسبــات
متابعة أعمال الطباعة

أ/أدهم عبدالحميد السيد
مدير إدارة النشـــــر
أسرة اإلعــداد
إدارة الحاسبـــات ـ إدارة النشــــر
173

174

