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 جامعـة قنــاة السويـس

******* 

 ريــــاإلسماعيلية ـ الطريق الدائ  العنـــوان البريـدي :

 41522    : الرقم البريدي للجامعـة

 3200395/064،   3201396/064   التليفون العمومي للجامعة :

                                    3215299/064   ،3201464/064  

 President_office@suez.edu.eg   البريد اإللكترونـي :

           

    www.scuegypt.edu.eg     :موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت

 

 

 

 

mailto:President_office@suez.edu.eg
http://www.scuegypt.edu.eg/
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 .د/رئيس الجامعــــةمكتب السيد أ

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ناصر سعيد عبدالخالق مندور /.دأ

 رئيس الجامعــــة 
1557 

3200125/064 
3223007/064 
3209702/064 

01021449456 

 عصام الدين شوقي خليل/أ
 مدير عام مكتب رئيس الجامعة

1554 
3220138/064 
3205208/064 

01022444456 
01222862909 

 هيام لطفي صالح حسن/د
مدير المكتب الفني لمكتب رئيس 

 الجامعة

1990 
3200125/064 
3209702/064 

01022444457 

 مجدي حسن خالف /أ
 مدير المراسم بمكتب رئيس الجامعة 

1557 
3200125/064 
3209702/064 

01001117973 

 د/أيمن فتحي محمود جمعة
 المــمدير مكتب اإلع

- - 01066688686 

 خالد رمضان/أ
 مكتب الجامعة بالقاهرةمدير 

- 
22621216/02 
22621218/02 
22621217/02 

01004667570 

 
 

 President_office@suez.edu.eg -البريد اإللكتروني :
 

mailto:President_office@suez.edu.eg


  

 

5 
 

 ئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالبمكتب السيد أ.د/نائب ر

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد عبدالنعيم محمد عثمانأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

 1666 
3209478/064 
3209478/064 

01288363157 

 حمد سالممحمد أ/أ
 مدير المكتب

1664 
1665 

3209478/064 01200006677 

 
 

 VPSA.office@suez.edu.eg -البريد اإللكتروني :
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 مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعـة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد سعد زغلول عبده.د/أ
جامعة لشئون نائب رئيس ال

 الدراسات العليا والبحوث

1776 
1777 

3213318/064 01287520356 

 أ/أمنية محمد عبدالمنعم
 01061066342 - 1776 مدير المكتب

 
 
 
 

 Vice president_research@suez.edu.eg -البريد اإللكتروني:
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 لبيئةمكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعـة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أحمد زكي حسين متولي/أ.د
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

1888 3203501/064 01022713002 

 فكري علي شلبي/أ
 مدير المكتب

1888 - 01022474298 

 
 

 Vice presd_srvcomu_office@suez.edu.eg -:البريد اإللكتروني
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 مكتب أ/أمين عام الجامعـــــة 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 هدى محمد فرج/أ
 أمين عام الجامعــة 

1999 3201820/064 
01022474247 
01226181716 

 هويدا صالح علي/أ
 مدير المكتب

1998 - 01221259046 

 
 
 
 

 SCU@suez.edu.egالبريد اإللكترونـــي : 
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 السادة األمناء المساعدين مكتب

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/شريف فاروق إبراهيم جاب هللا
 أمين الجامعة المساعدقائم بعمل 

 01007459877 ـ ـ

 ر خليلم/عادل ألبي
 قائم بعمل أمين الجامعة المساعد

 01223841036 ـ ـ

 
 
 
 
 

 البريد اإللكتروني لمكتب أمين الجامعة المساعد:
SCU_as@suez.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:SCU_as@suez.edu.eg
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 اإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/ياسر رجب عطية
 المدير العام

1890 3219894/064 01002365190 

 حمدد/حورية محمود أ
 مدير إدارة المعلومات واإلحصاء

2080 - 01273465039 

 أ/أدهم عبدالحميد السيد
 مدير إدارة النشـــر

2080 - 01221416182 

 رانيا احمد احمد توفيقأ/
 مدير إدارة الحاسبات

2080 - 01227547395 

 فاطمة إبراهيم حسين نافلأ/  
 مدير إدارة دعم اتخاذ القرار  

2081 - 01066996888 

 إلهام عبدالحكيم المسلميأ/
 مدير إدارة التوثيق والمكتبات

2080 - 01099086399 

 - - 2081 قسم الشئون اإلدارية 

 
 

 إللكترونـــيالبريد ا
 
 
 

 

 
 

GA_idsc@suez.edu.eg 
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 اإلدارة العامة للشئون القانونية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 الحميدعبد الحيأ/علي عبد
 المدير العام 

1676 - 01228922297 

  عالء السيد أمينأ/
 المركزية مدير إدارة العقود

1657 - 01225075757 

 يمان أحمد محمد عيسويأ/إ
مدير إدارة التحقيقات المركزية 
 واإلشراف على إدارة المتابعة

1784 - 01203080024 

 أ/هيمن أحمد محمد زهيري 
 والحجز اإلداري مدير إدارة التنفيذ

واإلشراف على إدارة مجالس 
 التأديب

1675 - 01272413403 

 أ/أحمد عبد العظيم محمد 
كليات التحقيقات لإدارة  مدير

)الزراعة ، األلسن ، المعهد 
 (، معهد كونفوشيوس األفرواسيوي

1679 - 01005754036 

 فؤاد  عماد عليأ/
كليات التحقيقات لمدير إدارة 

آلداب والعلوم اإلنسانية تربية ،اال)
،العالج الطبيعي ، معهد التقنية 

 (الحيوية

- - 01225238209 

 م براهيأحمد محمد إأ/
واألعمال  مدير إدارة القضايا

بما  المتعلقة بالنيابة العامة واإلدارية
 يخص القضايا

- - 01229237612 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/إلهام تهامي جاهين 
السياحة ات )كليالنحقيقات لمدير إدارة 
مات ، الحاسبات والمعلو -والفنادق 

 (التمريض، المعهد الفني للتمريض
وأعمال لجنة التوفيق في فض 

 المنازعات بالجامعة

- - 01000683302 

 أ/هشام محمود حسين 
 الفتاوى واللوائحمدير إدارة 

واإلشراف اإلداري على جميع أعمال 
 الطعون المرفوعة من وعلى الجامعة

- - 01222888178 

 أ/حسن محمد أحمد سليم 
 كليات )التجارةالتحقيقات لارة مدير إد

، الهندسة ، التربية الرياضية ، معهد 
  اإلستزراع السمكي(

- - 01220380713 

 أ/عزة حسن هاشم 
 01002763747 - - مدير إدارة التظلمات

 أ/محمد أحمد فؤاد 
كليات )الصيدلة لتحقيقات لمدير إدارة ا

، الطب البشري، طب األسنان ، 
 العلوم(

- - 01224527266 

 GA_legal@suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي
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 اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 براهيم محمد جيهان إ أ/
  عامالمدير ال 

1695 3214625/064 01222942256 

 أ/سماح حسني حسين 
 يم وطرق العمل مدير إدارة التنظ

1694 - 01222616132 

مدير إدارة الترتيب وتخطيط 
 القوى العاملة 

2145 - - 

 حمدأ/ريهام حسين أ
 رئيس قسم التنظيم 

2145 - 01282264332 

 خورشيد أ/رحاب علي أحمد 
 رئيس قسم المتابعة

1695 - 01222616132 

 أ/مها حسني دياب 
 رئيس قسم ترتيب الوظائف 

2145 - 01061407448 

 

 البريد اإللكترونـــي
 
 
 

 
 

GA_org.managment@suez.edu.eg 

 
 
 

 

mailto:GA_org.managment@suez.edu.eg
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 اإلدارة العامة لألمـــــن

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 براهيم جودةعماد إلواء/
 المدير العام 

1566 3205084/064 01005026401 

 أ/ايمن سمير حمزة
  ن  ــــالمدير اإلدارى إلدارة األم

1565 - 01288888939 

 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GA_security@suez.edu.eg 

 

 

 

 

 

 

mailto:GA_security@suez.edu.eg
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 ةـــالمركزي اتإدارة اإلحصاء

 ةـــظيفالوو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 د عبد الجليل عليوة أ/محم
 مدير اإلدارة 

1673 - 01283298972 

 صبرية السيد عليأ/
نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم 

 المراجعة والتسجيل

1674 - 01282821285 

 رمضان ىيحيأ/منار محمد 
 قائم بعمل رئيس قسم جمع البيانات

1674 - 01201999335 

 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 
 
 
 

 
Centralstatistics@yahoo.com 
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 ةــإدارة العالقات العام

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/مجدي حسن خالف
 مدير اإلدارة

1706 3217739/064 01001117973 

 سكر أ/منى صدقي السيد
 ب مدير اإلدارة نائ

1706 - 01022474248 

 
 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 
 
 
 
 
 
 

Public-Relations-Suez@yahoo.com 
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 إدارة خدمة المواطنين

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أماني أحمد مصطفىأ/
 مدير اإلدارة 

1693 - 01226522293 
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 اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 منال مبروكأ/
 المدير العام

2084 3215381/064 01224543816 

 عبير محمود أحمدأ/
 مدير إدارة تحرير الشهادات

1708 - 01223863148 

 إيهاب محمد عبد الصادقأ/
 إدارة الخريجين مدير

2086 - 01223492556 

 مروة محمود عبدالعزيزأ/
 إدارة اإلمتحانات مدير

2086 - 01110990430 

 منال محمود محمد رمضان/أ
 مدير إدارة الدراسة

2085 - 01200839951 

 توفيق صبري أ/هبة
 مدير إدارة الوافدين

2086 - 01277722994 

 إيمان محمد داودأ/
 مدير إدارة التسجيل

2086 - 01552545073 

 إبراهيم السيد أحمدأ/
 مدير إدارة المتابعة

2086 - 01288988118 

 عطية وفاء فاروق محمد محمد/أ
 مدير إدارة التوجية الطالبي

1709 - 01281770661 

 سعدية السعيدأ/ 
 رئيس قسم الخريجين

- - 01279031289 

 محمد حسن محمد عثمانأ/ 
 رئيس قسم المتابعة

- - 01222890158 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عاطف السيد هيصمأ/
 رئيس قسم اإلمتحانات

- - 01281218701 

 إبراهيم عبد الحكيم خالدأ/
 رئيس قسم تحرير الشهادات

- - 01010829073 

 سالمةالسيد  نهلة/أ
 رئيس قسم الوافدين

- - 01220165722 

 نهى صالحأ/
 رئيس قسم الدراسة

- - 01221995208 

 وفاء إبراهيم محمودأ/
 رئيس قسم التسجيل

- - 01289249714 

 هالة حسين النصفأ/
 رئيس قسم التعليم المفتوح

- - 01280926621 

 أ/غريب منصور إبراهيم
 اتنائب مدير إدارة تحرير الشهاد

- - 01093571006 

 البريد اإللكتروني
 

 
 
 
 

Grad_stud@suez.edu.eg 

 

 

 

mailto:Grad_stud@suez.edu.eg
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 ابــاإلدارة العامة لرعاية الشب

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/عبدهللا عامر محمد مسلم
 المدير العام  

1991 3220036/064 01220546023 

 أحمد جمال أحمد أ/
 سكرتارية المدير العام

1993 - 01004076869 

 محمد إمام أحمدأ/
 مدير إدارة النشاط الرياضي

2175 - 01227136729 

 أ/ياسر محمد عبدالمجيد
 مدير إدارة األسر الطالبية 

2178 - 
01229678934 
01063834311 

  م عبد هللاأ/ريهام حمدى عبد المنع
 مدير إدارة النشاط الفني

2175 - 01201160215 

 ممدوح عثمان عبدالحميدأ/
 مدير إدارة النشاط اإلجتماعي

2178 - 
01017095378 
01207045270 

 إبتسام سليم عبد هللاأ/
 مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة

1904 - 01273914480 

 مروة محمد عدليأ/
 واإلعالميافي دير إدارة النشاط الثقم

1904 - 
01227129640 
01002921739 

 حمد ياقوت عليأ/أ
 مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي

- - 01028428070 

 محمد جالل محمد صالحأ/
 مدير الشئون المالية واإلدارية

2179 - 
01008143535 
01273100027 

 أ/مصطفى سيد أبو سريع 
 مدير مكتب اإلتحادات الطالبية 

2178 - 
01226777610 
01002717900 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمود عبدهللا موسيأ/
 مدير اإلعالم والعالقات العامة 

- - 01001300232 

 معالي حسن مصطفي أ/
 مدير المتابعة

- - 01002398803 

 أ/أيمن نجــــاح حسن
 اريةمدير الشئون اإلد

2179 - 01210276886 

 أ/محمد متولي اللبان
 مدير إعداد القادة

- - 
01210007902 
01224044364 

 GA_youth@suez.edu.eg يــــالبريد اإللكترون

mailto:GA_youth@suez.edu.eg
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 اإلدارة العامة للمدن الجامعية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس اخليد

 هشام مصطفي علي عامرأ/
 المدير العام 

-           - 01227654342 

 السيد أحمد إبراهيم أحمدأ/
 مدير إدارة مدينة الطلبة

- - 01004538001 

 نجالء محمد عثمان هاللأ/
 مدير إدارة مدينة الطالبات

- - 01223324728 

 هاني سعد هللا أبو السعودأ/
 ارة اإلسكان الخارجيمدير إد

- - 01223277330 

 أ/أشرف سليمان محمود سليمان
 مدير إدارة رعاية طالب المدن

- - 01222531392 

 عبيد محمد علي محمد عبيدأ/ 
 رئيس مبني )ب( مدينة الطلبة

- - 01229377429 

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

- - 01223442907 

 حمد محمد أحمد حسن يحيىأ/محمد أ
 رئيس مدينة الطلبة

- - 01225238722 

 محمد علي سليمان عليأ/
 رئيس مبني ) ج ( مدينة الطلبة

- - 01065756433 

 أسامة علي عبد هللا علي البناأ/
مدير إدارة وحدة تكنولوجيا المعلومات 

 والبيانات بالمدن الجامعية

- - 01223393087 

 هدي حسين صبحي محمدأ/
 رئيس قسم شئون العاملين

- - 01204187551 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حسين عبدالحميد حسين السيد أ/
 رئيس قسم شئون مالية )طلبة(

- - 01095904890 

 أ/محمد شحاتة السيد السيد
 رئيس قسم شئون مالية) طالبات(

- - 01201003668 

 السيد سيد أحمد صالح الزغبيأ/
 يعاتالمشرف على التوق

- - 01276460092 

 محمد بيومي جودة بيوميأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

- - 01152054459 

 حمدأ/سمية أحمد سالم أ
 رئيس قسم شئون الطالب) طالبات(

- - 01207237777 

 شعبان محمد عبد العزيز محمدأ/
 رئيس قسم الصيانة )طلبة(

- - 01229167805 

 حمد الشاميأ/أحمد أحمد أ
 مخازن المدن قائم بأعمال مشرف عام على

- - 01229237629 

 محمد أ/هالة صالح عليوة
 رئيس مدينة الطالبات

- - 01203376413 

 محمد محمود أحمد عبد العالأ/
 رئيس قسم التنجيد

- - 01223121290 

 م/طارق فنجري حسين عبدهللا
 ات المدن الجامعيةمسطح مشرف عام على

- - 01224745719 

 أحمد مطير سالم سليم أ/
 رئيس قسم صيانة صاالت اإلنترنت

- - 01280397000 

 hostel@suez.edu.eg يـــالبريد اإللكترون
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 اإلدارة العامة للخدمات الطبية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ي صديقسمر فتحد/
 المديرالعام

-         - 01002629752 

 أمل عبدالحميد محمد د/
 نائب المدير العام

- - 01002375825 

 عزة عطية عطيةد/
 نائب المدير العام

  01221467469 

 دعاء رفعت رشادد/
 مدير إدارة الطب العالجي

-         - 01277597589 

 رامي سامي حسن جريشد/
 انمدير إدارة طب األسن

-         - 01030430420 

 منال سيد شعراويد/
 شعةألمدير إدارة المعامل وا

-         - 01204666486 

 سالي سعد عبد الهاديد/
 ائيمدير إدارة الطب الوق

-         - 01224794220 

 عبده عبد الدايم   شاهينازأ/
 مدير إدارة الشئون المالية واإلدارية        

-         - 01225385215 

 
 

 يالبريد اإللكترونــ
 

 
GA_medical@suez.edu.eg 

mailto:GA_medical@suez.edu.eg
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 إدارة التغذيـــــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 جمعه أحمد سيد أحمدم/
 مدير اإلدارة

1989 - 01020077668 

 نايل نورالدينمحمود م/
 نائب مدير اإلدارة

- - 01203757658 

 م/مصطفى علي كمال محمد
نائب مدير اإلدارة ومدير مطعم 

 كبار الزوار

- - 01004717797 

 حمد عليم/هناء شحتة أ
 رئيس قسم المراجعة الفنية

- - 01285383820 

 م/راشد محمد راشد 
 رئيس قسم مخازن العهدة

- - 01223062201 

 محمود أحمد عطيوي السيدم/
 رئيس مطعم أسفل المسرح

- - 01225508017 

 هناء عبد الستار عبد القويم/
 رئيس مطعم الطالبات

- - 01222825646 

 م/نادر محمد محمد عيد
 رئيس مطعم الطلبة

- - 01221557773 

 أشرف فخري خلةأ/
 رئيس قسم المشتريات

- - 01229810141 

 محمد عبدالمعطي محمد تركأ/
 يس قسم اإلحصاءرئ

- - 01009046628 
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 إدارة متابعة التغذية والمدن الجامعية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 جمال محمود محمد هاشمأ/
 مدير اإلدارة 

- - 01112284313 

 م/حنان فؤاد محمد قيصر
 نائب مدير اإلدارة

- - 01229159695 

 
 

 
 

 

 

 

 التربية العسكريــــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

محمد مصطفى /مقدم مهندس
 عبدهللا مصطفى

 مدير إدارة التربية العسكرية

- - 01004030777 

 محمد صالح أمينأ/
 أخصائي بإدارة التربية العسكرية

- - 01201088649 
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 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عزة أحمد سعد مسلمأ/
 المدير العام  

1670 - 01279271707 

 أ/لطيفة شعبان مصطفى 
 مدير إدارة الدراسات العليا

 )المنح(

1710 - 01204437475 

 مد رمضانفادية أحأ/
 مدير إدارة القيد والتسجيل 

1672 - 01117414949 

 القادرماجدة محمد عبدأ/
 مدير إدارة البحوث العلمية

1607 - 01273365484 

 أماني إبراهيم حسن هاشمأ/
 مدير إدارة الوافدين

- - 01204444590 

 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 
 
 
 
 

GA_postgraduatestudies@suez.edu.eg 
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 دارة العامة للعالقات الثقافية والعلميةاإل

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ريمان علي الناديأ/
 المدير العام

1696           - 01205802821 

 نجالء حسن خليلأ/
 مدير إدارة اإلتفاقيات والمؤتمرات

1691 - 01220734383 

 قيرحاب أحمد شوأ/
مدير إدارة البعثات والمنح واألجازات 

 الدراسية
1691 - 01227256888 

 هالة محمد داود حسينأ/
 مدير إدارة المهمات العلمية 

1696 - 01288620311 

 شيماء فتحي عبدالصادقأ/
 رئيس قسم اإلعارات

1696 - 01282126991 

 فاطمة يوسف محمدأ/
نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم 

 المؤتمرات
1691 - 01227701904 

 عبير مطاوع مطاوعأ/
 رئيس قسم اإلتفاقيات

1691 - 01224205801 

 أ/نادية السيد مصطفى
 رئيس قسم المتابعة

1691 - 01275607691 

 دعاء أحمد إبراهيمأ/
 رئيس قسم البعثات الخارجية

1660           - 01273001834 

 أ/نجالء حسن سالم شقيدف
 راسيةرئيس قسم األجازات الد

- - 01211327586 

 GA_culturalrelations@suez.edu.eg لبريد اإللكترونـــي ا
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 اإلدارة العامة للمكتبات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عامرعبده محمد  أ/مصطفى
 المدير العام            

1884 3205162/064 01229982883 

 يا سليم نصار ثرأ/
 إدارة المكتبة المركزية

- - 01117631665 

 عفت عباس مباشرأ/
 الشئون اإلدارية

- - 01223746587 

 مها عبده أحمدأ/
 الشئون المالية

- - 01224848027 

 محمد محمود زكيأ/
 إدارة شئون الكليات

- - 01228443135 

 سامي محمد عليأ/
 الرسائل العلمية

- - 01288423178 

 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 
 

 

GA_lip@suez.edu.eg 
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 أمانة مجلس الدراسات العليا والبحوث

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ثناء سليمان أحمدأ/
 مدير وأمين أمانة المجلس 

1698          - 
01227151548 
01030708061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يـــلكترونالبريد اإل
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Honesty – Pg@Suez.edu.eg 
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 مركز تطوير التعليم الجامعي

 ةــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/محمد حفني
المدير التنفيذي لمركز تطوير التعليم 

 الجامعي

      - - 01060472005 

 أ.د/تامر شوقي عبدالمنعم عبدهللا
 مدير وحدة التحول الرقمي

- - 01013412555 

 د/باسم الهادي السعيد
 مدير مشروع الشبكة

- - 01001069417 

 د/تامر حسنين
 مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية

- - 01226688344 

 د/إيهاب حسنين
 مدير مشروع المكتبة الرقمية

- - 01005200168 

 د/أحمد يحيى مغاوري
 بة اإللكترونيةمدير مشروع البوا

- - 01276645490 

 د/عزت أبو المجد
 مدير مشروع التعلم اإللكتروني

- - 
01224797371 
01014054854 

 
 

 البريد اإللكترونـــي
 
 

 
 

Uedc_manager@suez.edu.eg 
 

 

mailto:Uedc_manager@suez.edu.eg


  

 

35 
 

 شبكة المعلومات واإلتصــــاالت

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 باسم الهادي السعيدد/
 مدير شبكة المعلومات واإلتصاالت

-          - 01001069417 

 ICN.suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي

 

 ودةـــمركز ضمان الج

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/حمدي كمال عطاهلل
 مدير مركز ضمان الجودة

2155 - 01003625509 

 أ/أشرف محمد أحمد
 المدير اإلداري

2155 - 01224584829 

 qaac@suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي
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 وتنمية البيئة اإلدارة العامة لشئون خدمة المجتمع

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــفأرقام التلي

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/محمد سليمان عبدهللا سليمان
 المدير العام

1730          - 01272117620 

 حنان عبد العال السيدأ/
 رئيس قسم المعلومات والنسخ

1730 - 01204415262 

 فادية عبد الرحمن متوليأ/
رئيس قسم السكرتارية 

 والمحفوظات
1730 - 01281348042 

 إدارة متابعة وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص

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

1687           - 01090122690 

 سحر جالل خليلأ/
 رئيس قسم الشئون المالية

1689 - 01111711548 

 المؤتمرات(إدارة المنشآت الجامعية لغير الطالب )قاعة 

 مام أحمدحنان إأ/
 مدير اإلدارة

2083 3210153/064 01229624709 

 رجب عبدالفتاح/أ
 نائب مدير اإلدارة

1883 - 01227023726 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/نسيم كامل سليمان
 رئيس قسم الوسائل السمعية والبصرية

1883 - 01223666256 

 حمد حسنم محمد أأ/هيا
 رئيس قسم الشئون الفندقية

1883 - 01228871864 

 أ/محمد جاد محمد جاد
 رئيس قسم المخازن

1883 - 01229831377 

 أ/سلوى كامل حنا
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

1883 - 01223947716 

 مركز الطباعة والنشر

 صفاء إبراهيم حكيمم/
 ة والنشرمدير مركز الطباع

2246 - 01271343932 

 وحدات تابعة لإلدارة العامـــة

 ماجدة الغزالوي/أ
 الوافدين ـ عمارة أ مدير مبنى

- 
 

3107832/064 
01225188457 

 - 3118576/064 - عمارة ب

 فيصل عبده فيصل أ/منى
 مدير دار الضيافـــة

- 3227837/064 01150006166 

 م/جمال مبارك بسطاوي
 المؤتمرات المرئية  مدير قاعة

 )الفيديو كونفرانس(
2326 - 01224506778 

 السيد محمد نبيل محمدأ/
 مدير ورشة النجارة

- - 01273061072 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/حنان محمد عبدالرحمن
 مدير الحضانة

2160 - 01124679404 

 محمود شاهين محمود محمدأ/
 مدير المشتل

2082 - 01205202139 

 عبدهللاحمد أ/أ
 قليمي بشرم الشيخمدير المركز اإل

- - 01221077890 

 أ/نجوى محمد محمد
 مدير إستراحة كبار الزوار بالقاهرة

- 2262564/02 01221788972 

 GA_communityservice@suez.edu.eg د اإللكترونـــي البري
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 لمشروعات البيئةاإلدارة العامة 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عمرو حسين كشكأ/
 ير العامدالم

1738 
1739 

3229408/064 01223478678 

 أزوريس محمد  أ/منى
المشروعات متابعة مدير إدارة 

 البحثية

2159 - 01277906021 

 أحمد رمضان سعيدأ/
 دريب أفراد المجتمعمدير إدارة ت

1833 - 01223731124 

 وفاء إمام أحمدأ/
مدير إدارة تخطيط البرامج 

 والمشروعات

2144 - 01227785654 

 محسن أبو العال إبراهيمأ/
نائب المدير ورئيس قسم تخطيط 

 البرامج والمشروعات

- - 01227826464 

 عبد الخالق أ/شريف جودة
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

- - 01222766853 

 أ/خالد عبدالمجيد مطرود
 رئيس قسم الشئون المالية

- - 01021296058 

 

 
 يكترونــالبريد اإلل

 

GA_environmentprojects@suez.edu.eg 
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 إدارة اإلتصاالت والمؤتمرات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/إيفون حبيب ميخائيل
 اإلدارة مدير

1712 - 01270083809 

 أ/محمد عثمان محمد عثمان
 نائب مدير اإلدارة

1712 - 01020277994 

 
 
 
 

 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 
 
 
 

 
 

ccm@suez.edu.eg 
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 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 لوــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/منار السيد محمد السيد
 المدير العام 

2020 3222037/064 01004401017 

 أ/عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
 مدير مكتب المدير العام 

2020  01221289849 

 أ/طارق نجاح حسن 
 مدير إدارة الخدمات اإلدارية 

1603 - 01228298370 

 م/يسري إبراهيم السيد
 مدير إدارة شئون المقر

2152 - 01221464455 

 عزيزة دسوقي أحمدأ/
 مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات 

1728 - 01210811871 

 الشاعر  السيد سيف الدينأحمدأ/
 مدير إدارة رعاية العاملين

2158 - 01090305704 

 هشام رمضان سمانأ/
 رئيس قسم التوقيعات بالجامعة الجديدة

1603 - 01200691521 

 أ/عادل فهمي محمد 
 ئيس قسم التوقيعات بالجامعة القديمةر

- - 01220463818 

 هبة الشوادفيأ/
 رئيس قسم القيد والحفظ

1726 - 01229312555 

 عادل محمد صديقأ/
 رئيس قسم األضابير

1897 - 01280169114 

 Ga_adminaffairs@suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي
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 اإلدارة العامة للموارد البشرية

 ةـــلوظيفاو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/أمل سالم عبدالرحمن 
 المدير العام 

1720 3230686/064 01221540126 

  لبيبة حسني عفيفيأ/
 مدير إدارة التسويات والعالوات 

1864 - 01226816594 

  صباح علي محمودأ/
 مدير إدارة اإلستحقاقات 

1732 - 01205225503 

 أمل محمد عبدالهادي النجارأ/
 مدير إدارة األجازات والتنقالت

1864 - 01285090714 

  حمدسماح السيد أأ/
 مدير إدارة وثائق الخدمة 

1727 - 01220552422 

 أ/وفاء السيد عبد هللا
 مدير إدارة شئون هيئة التدريس 

1721 - 01283601870 

 أ/محمد عبدهللا محمد عبدهللا
 التأمينات والمعاشات  مدير إدارة

1682 - 01222653070 

 أ/محمد سالم مشهور 
 مدير إدارة الحاسب اآللى 

1732 3215426/064 01014721441 

 منصور أ/محمد جمعة
  مدير إدارة التعيينات 

2143 - 01008155348 

 
 البريد اإللكترونـــي

 

 
GA_HR@suez.edu.eg 

 

mailto:GA_HR@suez.edu.eg
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  ةـــمركز تنمية الموارد البشري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد سعد زغلول أ.د/
المدير التنفيذي لمركز تنمية 

 الموارد البشرية

- - 01287520356 

 سميرة عبدالحميدأ/
مركز تنمية ر اإلداري لالمدي

 الموارد البشرية

2338 3213950/064 01277652527 

 حمد حاتمرجاء أأ/
المدير اإلداري لمركز تدريب 

 العاملين

- - 01017717536 
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 األمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أمل سالم عبدالرحمنأ/
موارد البشرية رة العامة للاإلدامدير عام 

الدائمة  األمانة الفنية للجنةورئيس 
 للقيادات

2325           - 01221540126 

 ياسر حسن توفيقأ/
 ألمانةعضو امدير إدارة التخطيط و

2325 - 01223190045 

 أ/فلاير سعيد توفيق
 مكتب األمانة

2325 - 01220547943 
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 شئون الماليةاإلدارة العامة لل

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 د/سهير محمد عبدالرحيم
  العام  مديرال 

1700 
1701 

3230682/064 01288322389 

 أ/أمل سمير غنايم
 مدير إدارة الحسابات

1702 - 01227826870 

 أ/بدران سليمان عبدهللا
 الخاصة مدير إدارة الصناديق

1735 - 01229337246 

 فؤاد حسين أحمدأ/
 مدير الوحدة الحسابية الفرعية

2187 - 01223154079 

 حمد محمودأأ/
 مدير عام الحسابات 

1611 - 01287590188 

 أ/مصطفى المغربي
مدير الوحدة الحسابية الفرعية 

 لكليات العلوم والتربية

2186 - 01223573566 

 هللام عبد فاتن عبد المنعأ/
 مدير إدارة الميزانية

1703 - 01228878341 

 أ/طارق عفيفي 
 رئيس قسم الموازنة

1703 - 01208870692 

 البريد اإللكترونـــي 
 

 
GA_financeaffairs@suez.edu.eg 
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 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سماعيل هاشم إ أ/سعيد
  المدير العام 

1680 3220139/064 01223277122 

 أ/طارق إبراهيم طه النحلة
 مدير إدارة المشتريات

- - 01202613329 

 محمود محمد عبدالرحمن/أ
 مدير إدارة المخازن

1928 - 01222968960 

 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

GA_purchasing@suez.edu.eg 
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 اإلدارة العامة للشئون الهندسية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمدإمام أ م/هبة
 المدير العام 

1717 3230684/064 01202778805 

 أ/محمد على محمد محمد
 ت نشاءاإلمدير إدارة متابعة تنفيذ ا

2153 - 01200885376 

 محمد عبدالعال وفاءم/

 مدير إدارة الورش والصيانة
2153  01222318868 

 م/ريحاب محمد عباس
 مدير إدارة التصميمات

2153 - 01226523243 

 خليليوسف  م/أمل شكري
  إدارة الكهروميكانيكامدير 

2153 - 01000096122 

 محمد شعبان محمد الشاعر/أ
 مدير إدارة الحملة الميكانيكية

- - 01274183787 

 محمد عباس محمد العطار/أ
 نائب مدير الحملة الميكانيكية

- - 01282831457 

 السيد سليمان م/مجدي
 رئيس قسم الكهرباء

1718 - 01228871912 

 م/محمد سعد محمد 
 رئيس قسم العمارة

1718 - 01208870734 

 م/شيماء عماد الدين السيد
 رئيس قسم الميكانيكا 

1718 - 01229118502 

 
  - 1718 قسم التصميمات  رئيس

 GA_engineering@suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي
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 اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/كمال الدين علي غنيم 
 المدير العام

1686 3230418/064 
01555351347 
01012095878 

 أ/ أحمد سيد أحمد علي
 مدير إدارة التوجيه اإلداري

1605 - 01200439343 

 أ/محمد محمود عثمان
 مدير إدارة التوجيه المالي

1605 - 01287206852 

 أ/فتحي محمد السيد
 مدير إدارة مناقضات الجهاز 

1605 - 01069767235 

 أ/هناء مصطفى إسماعيل
 رئيس قسم الجهاز المركزي

1605 - 01221372909 

 حمد حسينأ/حليمة أ
 رئيس قسم المتابعة

1605 - 01224509655 

 أ/حسين حسن فهد
 رئيس قسم التوجيه اإلداري

1605 - 01228248885 

 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 

 
 

GA_financialguidance@suez.edu.eg 

 

 
 

mailto:GA_financialguidance@suez.edu.eg
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 مراقبة المخزون السلعي إدارة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/هدى محمود علي 
 مدير اإلدارة

2165 - 01272313131 

 أ/إسالم رجب عطية
نائب مدير اإلدارة ورئيس قسم 

 العهد الشخصية

1913 - 01201468943 

 أ/علي حسن بغدادي
 والكهنةرئيس قسم الراكد 

1913 - 01203403690 

 حمد حامد أ/منى أ
 والمراجعةرئيس قسم التفتيش 

1913 - 01000893585 

 حمدأ/هنية محمد أ
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

2165 - 01225170479 

 أ/جيهان محمد حسين عمارة
 رئيس قسم المتابعة

1913 - 01280996773 

 البريد اإللكترونـــي
  

 

 
 

Elmakhzon.elsalae@gmail.com 
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 إدارة أمانة مجلس الجامعــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد صالحأ/صالح السيد أ
 مدير اإلدارة

1995 - 01273223773 

  

 

 

 إدارة المتابعة التابع لمكتب أ/أمين عام الجامعة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــفأرقام التلي

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 بوطورأ/أحمد محمد رمضان أ
 مدير إدارة المتابعة

- - 01280639896 

 حمد عبدالعظيمأ/سامية أ
 نائب مدير اإلدارة

- - 01288505973 
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 ةــة المركزيـــالمطبع

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سميرة يسي ميخائيل/م
 ةمدير المطبعة المركزي

1949          - 01225567533 

 أحمد إبراهيم محمدم/
 المدير الفني للمطبعة

1949 - 01007187176 

 هللا خيري سليمانم/عبد
 رئيس قسم التشطيب

1949 - 01005740341 

 أ/رضا عبده سعد
 رئيس قسم المونتاج

1949 - 01019892508 

 علي أ/عادل سالمة
 رئيس قسم الحسابات

1949 - 01062732791 

 سليمان السيد سليمانأ/
 رئيس قسم الطباعة

1949 - 01061299735 

 دعاء السيد كاملأ/
 رئيس قسم الكمبيوتر

1949 - 01206521821 
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55 
 

 اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــليفأرقام الت

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد متولي محمد عليأ/
 لجنة الموارد البشرية رئيس

-          - 01224044364 

 الرحمن سالم مصطفىمحمد عبدأ/
الرحالت والعالقات  ـنائب رئيس أول 

 الخارجية

- - 01224278383 

 ناصر السيد علي عربأ/
ـ المتحدث الرسمي  ـنائب رئيس ثان 

 لجنة التظلمات ولجنة فض المنازعات

- - 01271065152 

 أيمن نجاح حسن حبيبأ/
 ـلجنة الجزاءات  ـأمين عام اللجنة 

 عضو اللجنة في النادي العام

- - 01225685503 

 أشرف محمد إبراهيم إمامأ/
لجنة المتابعة  ـأمين عام مساعد 

 وتنمية الموارد

- - 01210626267 

 طابخناجي أحمد أحمد أ/
أمين صندوق مساعد ـ لجنة اإلعالم 

 واللجنة الرياضية

- - 
 

01228143990 
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 نادي أعضاء هيئة التدريس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 الرحمن عبدالواحدعمر عبدأ.د/
 رئيس مجلس اإلدارة

- - 01229815212 

 شريفأحمد محمد محمود الأ/
 الناديعام مدير

- 3236696/064 
01091205368 
01288353831 

 

 

 

 نادي العاملين بجامعة قناة السويس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أحمد عبدالحميد سرواح/أ
 المدير التنفيذي

1911           - 01221705657 

 سيد سعد محمد السيدأ/ 
 أخصائي اجتماعي

1911    - 01223757764 
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للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين  جمعية التكافل والزمالة

 بالجامعة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 هالة جابر رضوانأ/
 مدير اإلدارة

2194 - 01271385751 

 

 جمعية الحج والعمرة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ناصر سعيد عبدالخالق مندور/أ.د 
يس مجلس ئور ةرئيس الجامعـ 

 اإلدارة

1557 

3200125/064 
3223007/064 
3209702/064 

01021449456 

 سمير محمد عطية النجارأ/
 أمين الصندوق

1896 - 01020240185 

 الصادق أمل كمال محمدأ/
 مسئول الجمعية

1896 - 01222227405 
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 الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين

  بجامعة قناة السويس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمدي الجواديأ.د/
 رئيس مجلس اإلدارة

-          - 01005329065 

 جيهان محمد فتحي/م
 سكرتير الجمعية

- - 01000720991 

 أدهم عبدالحميد السيد/أ
 وأمين الصندوق المشرف المالي

- - 01221416182 

 فايز محمد عبد الكريمأ/
 إداري بالجمعية

1907 - 01099395839 

 

 ناة السويسفرع جامعة ق -لبنك األهلي المصري ا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــيفأرقام التل

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد إبراهيم عدليأ/أ
 مدير الفرع

- 
3231763/064 
3202896/064 

01228006904 

 محمد عبدالوهاب محمد/أ
 نائب مدير الفرع

- 3215180/064 01221918410 

 BR@nbe.com.eg–UZUSkANALUNIS-NBE يـــالبريد اإللكترون

mailto:NBE-SUZUSkANALUNI–BR@nbe.com.eg
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 كلية العلــــوم

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سليمان محمد مها فريدأ.د/
 عميد الكلية

1771 3230416/064 01022474232 

 أ/والء سيد حسن علي
 مدير مكتب عميد الكلية 

1771 - 01022474230 

 حمد إبراهيم رخا.د/مدحت أأ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
1755 - 01022474231 

 البنا محمد محمود شيرينأ.د/
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

1772 - 01015494291 

 رأفت محمد عفيفي رمضان  /أ.د
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

1763 - 
01022474234 
01009162909 

 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

dean@science.suez.edu.eg 

 
 
 

mailto:Doffice2014@yahoo.com
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 ومــاألقسام العلمية بكلية العل

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 رمنى فؤاد محمد قيص/أ.د
 رئيس قسم الجيولوجيا

1765 - 01064263615 

 ناصر يوسف مصطفىأ.د/
 رئيس قسم الكيمياء

1741 - 01113343594 

 ماهي عبد الفتاح غباشيأ.د/
 رئيس قسم علم الحيوان

1799 - 01000343262 

 أمال أحمد صالحأ.د/
 رئيس قسم النبات

1792 - 01008262325 

 مدحت أحمد إبراهيم رخاأ.د/
 الرياضيات رئيس قسم

1755 - 01022474231 

 المر محمد السيدأ.د/
 رئيس قسم علوم البحار

1973 - 01013481005 

 أ.د/الشاذلي محمد عباس
 رئيس قسم الفيزياء

- - 01026461199 
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 ومـــاألقسام اإلدارية بكلية العل

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد حسن سويلم أ/خالد
 عام الكليةمدير

1769 3230416/064 
01008348770 
01113639938 

 يوسف زكريا محمد/أ
 الثقافيةالعلمية و مدير إدارة العالقات 

- - 0126110679 

 سهام السيد مختارأ/
 مدير إدارة المكتبة

- - 01112666936 

 أ/هشام حامد حامد محمد
 اإلدارية مدير إدارة الشئون

- - 01008324869 

 حنان عبدهللا محمدأ/
 مدير إدارة الدراسات العليا

- - 01224044152 

 سيد إبراهيم الفرماويأ/
 مدير إدارة شئون الطالب

- - 01202159108 

 عاطف تمامأ/
 مدير إدارة رعاية الشباب

- - 01223318171 

 ماجي أيوب شحتوأ/
 مدير إدارة المعامل

- - 01223263610 

 نيفين بيومي يوسفأ/

 مدير إدارة الشئون المالية
- - 01202862549        

 حمد عبدالغفارأ/عقيد
 الكلية قائد أمن

1767 - 01200019690 
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 كلية الزراعــــة

 اإلســم والوظيفـــة
 أرقام التليفــــــونات

 محمــول خارجي/فاكس داخلي

 حمد ياسين مصطفىأد محمأ.د/
 الكليةعميد 

- - 01274124138 

 عبد القادر هيام مصطفى/أ
 مدير مكتب عميد الكلية

1818 
1819 

- 
01220771176 
01222214528 

 براهيمإد/محمد علي محمود .أ
الكلية لشئون التعليم وكيل 

 والطالب

- - 01222272130 

  علوان محمد محمد وصفيأ.د/
كلية لشئون خدمة المجتمع وكيل ال

  وتنمية البيئة

- - 01009119505 

 رضا جمعة محمد حسن أ/
 الكلية  مدير مكتب وكيل

1820 - 01228448730 

  مصطفى حمد ياسينحمد أمأ.د/
لدراسات وكيل الكلية لشئون ا

 العليا والبحوث

- - 01274124138 

 عبدالعزيز محمد لبنى/أ
 مدير مكتب وكيل الكلية

1825 - 01270248475 

 البريد اإللكترونـــي
 

 

Dean@agr.suez.edu.eg 

 
 

mailto:Dean@agr.suez.edu.eg
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 ةــاألقسام العلمية بكلية الزراع

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 رفيق عبدالرحمنأ.د/
 رئيس مركز تصنيع منتجات األلبان

 ورئيس قسم األلبان

2103 - 01282899240 

 د/صفاء محمود أبو زيدأ.
 رئيس مركز بحوث األسماك

1850 - 01224173750 

  نجالء سريأ.د/
 رئيس قسم البساتين

1868 - 01278170044 

 آمال عبدالفتاح عليأ.د/
 رئيس قسم الصناعات الغذائية

1839 - 01006784334 

 هبة محمد عبدالنبيأ.د/
 رئيس قسم النبات الزراعي 

1856 - 01006562159 

  عصام حكامأ.د/
 رئيس قسم األراضي والمياه

1839 - 01110449448 

  سالم حسن الشيخإ.د/أ

 رئيس قسم الهندسة الزراعية
2094 - 01002912915 

  أشرف أمينأ.د/
 رئيس قسم اإلنتاج الحيواني

2104 - 01284127808 

 محمد عبدالحميد البرماويأ.د/
 رئيس قسم المحاصيل 

1872 - 01021896189 

 أ.د/محمود فرج محمود
 رئيس قسم وقاية النبات

- - 01288363157 

  محمد التابعيأ.د/
 رئيس قسم اإلقتصاد الزراعي 

2119 - 01204662251 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد علي عبد الهاديد/
 رئيس وحدة المكافحة البيولوجية

1892 - 01065555797 

 أحمد يحيىد/
  ITوحدة

2110 - 01276645490 

 ريان حمدأد/
 رئيس المعمل المركزي

1845 - 01099968554 

 نهى عادل محجوبد/
 رئيس وحدة تدوير المخلفات

2112 - 01224992773 
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 األقسام اإلدارية بكلية الزراعــــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 لتنإبراهيم اود محمد أ/محم
 أمين الكلية

1822 - 01225284927 

 هدى اسماعيل/أ
 مدير المكتب

1822 - 01285616139 

 أ/علي توفيق طه
 رئيس قسم شئون الطالب

1824 - 01229739113 

 صفاء زايد عطية /أ
 رئيس قسم المجلة الزراعية

2110 - 01094473982 

 سعاد محمد محمود حسينأ/
 رئيس قسم الدراسات العليا

2097 - 01201553119 

 نيفين إيميل مالكم/
 رئيس قسم الشئون الهندسية

2111 - 01272402261 

 هالة عبدالحميد عطية/أ
 رئيس قسم شئون الخريجين

2113 - 01009544740 

 أ/محمود جود
 رئيس قسم الخزينة

1821 - - 

 أمينة متولي عبدهللا/أ
رئيس قسم شئون هيئة 

 التدريس

2097 - 01226628810 

 منجود هاجر/أ
 رئيس قسم العالقات الثقافية

2097 - 01004072771 

 أماني غازي حامد/أ
 رئيس قسم االستحقاقات

1824 - 01005555134 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/إسحاق عبده جبره
رئيس قسم العالقات العامة 

 واإلعالم

2088 - 01227080294 

 هبة عبدالحليم عمر/أ
 رئيس قسم شئون العاملين

1861 - 01278400424 

 حمدأ/طارق محمود أ
 رئيس قسم المطبعة

2114 - 01226468405 

 عطيات محمود اشتية/أ
 رئيس قسم شئون البيئة

2110 - 01276303191 

 أ/محمد سيد النخيلي
 رئيس قسم رعاية الطالب

1861 - 01009719557 

 أمل كيالني/أ
 ئيس قسم المخازنر

2117 - 01286636224 

 منصور عاطف محمد علي/أ
 رئيس قسم الشئون المالية

2114 - 01009585794 

 أ/مكرم سليمان موسى
 رئيس قسم األجازات

2115 - 01225689915 

 أ/سالمة حسن درويش
 رئيس قسم األجور المتغيرة

2115 - 01114953827 

 أ/مصطفى محمد الغزالوي
 ودةرئيس قسم الج

1880 - 01003599674 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 السيد عبدالكريمأ/
 رئيس قسم الحملة

2115 - 01004252560 

 محمد السيد خليل/أ
 رئيس قسم األرشيف

2115 - 01096679685 

 كاميل نصيف حكيمأ/
 رئيس قسم الصيانة

2115 - 01284627792 

 أ/صالح عبد صالح
 رئيس قسم الوسائل السمعية

2115 - 01009110061 

 أ/أحمد أبو هاشم
 معاون الكلية

- - 01281156009 

 أ/عصام عباس محمد
 رئيس قسم المكتبة

2089 - 01096686534 

 أ/احمد نصر إسماعيل
 رئيس قسم الحاسب اآللي

- - 01221339560 

 
 

 
 
 
 
 
 

   



  

 

69 
 

 كلية التربيـــــة

 ةـــالوظيفو مــساإل
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 صالح مدحت محمد حسنأ.د/
 عميد الكلية

1955 3205794/064 01210336614 

 وفاء عباسأ/
 سكرتارية مكتب عميد الكلية

1954 - 01226419434 

 أ.د/حنان محمود محمد عبده
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

1984 - 01224493824 

 مجدي علي حسين الحبشيأ.د/
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

1957 - 01017190646 

 حافظالدين  جمال حسام.د/أ
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

1962 - 01204811675 

 
 
 

 يالبريد اإللكترونــ
 
 
 
 

 
 
 

Dean@edu.suez.edu.eg 

 
 
 
 

mailto:Dean@edu.suez.edu.eg
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 األقسام العلمية بكلية التربيـــة

 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سها محمد سميح الصفتيأ.د/
 رئيس قسم اإلقتصاد المنزلي

1964 - 01005602892 

 حمد عالمإسالم جابر أأ.د/
 ق التدريسرئيس قسم المناهج وطر

1958 - 01099287565 

 أ.د/عبدالناصر السيد عامر
 التربوي رئيس قسم علم النفس

1953 - 01064764117 

 أشرف فتحي عبدالعزيزأ.د/
 رئيس قسم التربية الفنية والموسيقية

- - 01005491704   

 أ.د/هالة رمضان عبدالحميد
 رئيس قسم التربية الخاصة

- - 01122777080 

 سعد محمد بسطويسي نشوة.د/.مأ
 رئيس قسم أصول التربية

1963 - 01007451424 

 محمد إبراهيم عبدالعزيزأ.م.د/
واإلدارة  رئيس قسم التربية المقارنة

 التربوية

1914 - 01200134880 

 بديعة حبيب بنهانأ.د/
 رئيس قسم الصحة النفسية 

1906 - 01229195819 
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 األقسام اإلدارية بكلية التربية

 

 ةـــالوظيفو مــإلسا
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمد طه النحلة أ/منى
 أمين الكلية

1956 - 01000852855 

 إيناس عبدالفتاح طلبةأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

2339 - 01286578067 

 أ/أمنية السيد محمود
 رئيس قسم الشئون المالية

- - 01005544012 

 جاهد السيدأ/زينب م
 رئيس قسم اإلستحقاقات

- - 01278739749 

  حساني أ/عفاف عباس
 رئيس قسم الدراسات العليا

1910 - 01287799781 

 أ/كريمة السيد محمد
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

- - 01221818150 

 حمدأ/عبدهللا حسن أ
 رئيس قسم المشتريات

- - 01226962884 

 أ/الشيماء محمود يوسف
 سم رعاية الطالبرئيس ق

- - 01272721315 

 أ/منى مرقص تامر
 رئيس قسم حسابات المخازن

- - 01282925467 

 أ/مصطفى أحمد بشير
 ITرئيس وحدة 

- - 01008189006 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/دعاء محمد عبدالمجيد
 يةرئيس قسم العالقات الثقاف

- - 01200038359 

 أ/وفاء محمد عباس
 مدير مكتب أ.د/عميد الكلية

1954 - 01226419434 

 أ/محمد الشبراوي محمد
 رئيس قسم أعضاء هيئة التدريس

- - 01226062776 

 أ/رعراعة عبدالحميد أحمد
 رئيس قسم المكتبة

- - 01023230280 

 أ/عاطف إبراهيم عليوة
 معاون الكلية 

- - 01275005211 

 عميد/محمد زكي
 قائد حرس الكلية

1966 - 01097434979 
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 كلية الطب البشــــري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد إبراهيم علي السقاأأ.د/
 عميد الكلية

1496 - 01223456364 

 سيد متوليالراندا أ/
 مدير مكتب العميد

1496 3230539/064 01221952633 

  يونس أحمد أنور عبدالغنيأ.د/
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

1495 3223267/064 01005211481 

 نادر عطية محمد النمرأ.د/
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 والبحوث
1494 - 01066222498 

 عبير محمد إسماعيل هجرسأ.د/
لمجتمع وكيل الكلية لشئون خدمة ا

 وتنمية البيئة

1493 - 01224580446 

 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 

 
 

dean@med.suez.edu.eg 
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 األقسام العلمية بكلية الطب البشــري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/محمد عماد الدين عبدالغفار
 المشرف على قسم التخدير

- - 01003179831 

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

- - 01003487678 

 الباز أ.د/أماني عبدالفتاح علي
 رئيس قسم الفسيولوجيا

- - 01227115219 

 فادية مصطفى عطية أ.د/

 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية
- - 01001862085 

 الغريب رفت الشبراويمأ.د/

 طب وجراحة العيونرئيس قسم 
- - 01005163965 

 أ.د/أحمد إبراهيم علي السقا
 رئيس قسم المسالك

- - 01223456364 

 عزيزة سيد محمد عمرأ.د/

 رئيس قسم العالج الطبيعي
- - 01222829216 

 خالد السيد محمد السيدأ.د/

 رئيس قسم المخ واألعصاب
- - 01026558577 

 يوسف حبيب طارق فؤادأ.د/

 م األنف واألذن والحنجرةرئيس قس
- - 01022422774 

 السيد ريان حنان زكرياأ.د/
 رئيس قسم الطفيليات

- - 01156530120 

 أ.د/طارق حامد سليمان القماش
 رئيس قسم األشعة

- - 01205002262 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 نصر حمدمحمد أ جميلةأ.د/
 رئيس قسم القلب واألوعية الدموية

- - 01001904702 

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

- - 01222119163 

 أ.د/مصلح عبدالرحمن إسماعيل
 رئيس قسم طب األسرة

- - 01143836969 

 أيمن أكرم رضا فهيم.د/.مأ
طب قائم بأعمال رئيس قسم الصحة العامة و

 وطب البيئة وطب الصناعات معالمجت
- - 01069757228 

 أ.د/محمد صالح مصطفى
 رئيس قسم العظام

- - 01225499099 

 هدى أحمد محمد عطوةأ.د/
 رئيس قسم األطفال

- - 01143930930 

 جيهان صديق عبدالحميدأ.د/
 رئيس قسم الميكروبيولوجي

- - 01005259493 

 أ.د/هاني أنيس محمد عثمان الدمياطي
 القلب والصدر يس قسمرئ

- - 01005143160 

 أ.د/محمد عبدالمعطي البدوي الطحان
 العامة رئيس قسم الجراحة

- - 01118853231 

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

- - 01146298057 

 عبدهللا تاج الدين ؤىلأ.د/
 رئيس قسم الكيمياء الحيوية

- - 01005228147 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/محمود البرنس محمود
 رئيس قسم الباطنة

- - 01222100167 

 حمد الصايمكرم الصايم أأ.د/

 رئيس قسم طب الطواريء
- - 01028803255 

 حمد عطوةأ.د/منى أ
 رئيس قسم الجلدية

- - 01144448422 

  لجوادعبد ا سحر خليلأ.د/

 ارئيس قسم الهستولوجي
- - 01098892704 

 أ.د/منى حسن محمد فتح الباب

 رئيس قسم التشريح
- - 01006823131 

 هبة محمد وجيه محمدأ.د/
 الباثولوجيارئيس قسم 

- - 01223489703 

 سحر محمد علي مصطفىأ.د/
 الطب الشرعيرئيس قسم  

- - 01552545988 

 أ.د/عادل أحمد حسن صالح

 قسم األمراض المتوطنة رئيس
- - 01005665450 

 العيسوي السيد محمد سها/أ.د
 ارئيس قسم الفارماكولوجي

- - 01091076819 

 د/مها لطفي عطية زمزمأ.
 رئيس قسم األورام 

- - 01223737948 
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 األقسام اإلدارية بكلية الطب البشــري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس ليداخ

 يحيى جاللأ/
 الكلية مدير عام

1498 - 01201493736 

 حمد حسن سالمةأ/أ
 شئون العاملينرئيس قسم 

2069 - 
01006483997 
01288040390 

 التواب خضري أ/جالل عبد
 مدير إدارة المتابعة

2300  01270066028 

  عبدالغنيناصرأ/
 رئيس قسم شئون التعليم والطالب

1431 - 01224656999 

 إبراهيم حمدمنال أأ/
 رئيس قسم شئون هيئة التدريس

2023 - 01274715324 

 أ/سيد إبراهيم محمد
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

1436 - 01221421886 

 هويدا عطوةأ/
 مدير إدارة الدراسات العليا

2075 - 0111863243 

 أ/منى سالم
 رئيس قسم العالقات الثقافية

2304 - 01222766827 

 نجية محمد رياض/أ
 مدير إدارة الشئون اإلدارية

2073 - 01028829110 

 أ/فادية محمد عبدالمحسن
 رئيس قسم شئون الخريجين

2309 - 01200732623 

 أ/سامية عبدالباسط إبراهيم
 رئيس قسم استحقاقات العاملين

2310 - 01273074946 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عالء محمد خليلأ/
 رئيس قسم الحملة

- - 01007663671 

 أ/احمد الغرباوي
 قسم الصيانة رئيس

2066 - 01005711527 

 أ/حنان الرفاعي
 مدير إدارة المكتبة

1427 - 01014553663 

 سمير أ/احمد
 رئيس قسم رعاية الشباب

1490 - 01225413894 

 أ/سحر عادل 
 سم المؤتمراترئيس ق

1463 - 01276677216 

 أ/نجوى رمضان
 رئيس قسم الوسائل التعليمية

2063 - 01282657215 

 أ/سعيد عبدهللا
 رئيس قسم الحاسب اآللي

- - 01278945761 

 الدينعبدالستار خير أ/هويدا
 المعامل إدارة مدير

2036 - 01229436010 
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 كلية الطب البيطـــري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/داليا منصور حامد
  عميد الكلية

1616 
1617 

3207052/064 01224094299 

 أ/وليد محمد حسن علي
 مدير مكتب العميد

1617 - 01271998804 

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

- - 01275942416 

 عبده أبو حطب حلمي رانيا/أ.د
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 والبحوث

1625 - 01272987284 

 
 أ.د/محمد الشبراوي غانم

كيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و
 وتنمية البيئة

1648 - 01005006301 

 
 

 البريد اإللكترونـــي  
 
 
 

 

 
 

dean@vet.suez.edu.eg 
 
 

mailto:dean@vet.suez.edu.eg
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 األقسام العلمية بكلية الطب البيطري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أمل كمال الجيارأ.د/
 رئيس قسم الطفيليات

1638 - 01220077332 

 عبير جعفر علي/أ.د
 رئيس قسم الكيمياء الحيوية

- - 01018853677 

 مد السعيدأ.د/هشام مح
 رئيس قسم التشريح

- - 01006275665 

 أ.د.م/عادل أحمد صبري النبتيتي
الثروة تنمية رئيس قسم قائم بعمل 

 الحيوانية
2141 - 01004323406 

 أ.د/أمنية السيد كيالني
 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية 

- - 01225701114 

 جمال جمعةأ.د/
وحدائق  رئيس قسم الحياة البرية

 حيوانال
1631 - 01001972704 

 د/أمل عرفات مختار أحمد
 األنسجةالخاليا ورئيس قسم 

- - 01017590156 

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

 المشتركة
2140 - 01201131829 

 منى محمود اسماعيلأ.د/
 رعاية األسماكرئيس قسم  

1652 - 01145021258 

 ابدينأ.د/حنان محمد فتحي ع
 رئيس قسم طب الطيور واألرانب

1642 - 01022930318 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عبد الرحمن محمودرانيا أ.د/
 رئيس قسم الطب الشرعي

1606 - 01060713346 

 عبدالعظيم محمد الجمالأ.د/
 رئيس قسم البكتريولوجيا

2130 - 01207666729 

 أ.د/سعدية عبدالفتاح علي
 رئيس قسم الفسيولوجيا

2127 - 01145315843 

 محمد مصطفى عبدالدايمأ.د/
 يرولوجيفرئيس قسم ال

- - 01118229004 

 عبدالمنعم المليجيأ.د/
 رئيس قسم الباثولوجيا

- - 01221699369 

 جمال عبس محمدأ.د/
 التوليد والتناسلرئيس قسم 

2236 - 01009763623 

 محمد مصطفى محمودأ.د/
 رئيس قسم طب الحيوان

1627 - 01061333819 

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

- - 01005586035 

 محمد حسين علي الدهراويأ.د/
واألشعة  رئيس قسم الجراحة
 والتخدير

2188 - 01224220092 

 حمد محمدمنال محمد أد/
لتغذية رئيس قسم اقائم بعمل 

 والتغذية اإلكلينيكية
2240 - 01003949776 

 حمد بخيترشا أط.ب/
 مدير المزرعة

1643 - 01208605280 
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 األقسام اإلدارية بكلية الطب البيطري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 خليفة حمد محمدأ مدحتأ/
 أمين الكلية

1630 - 01281066930 

 أ/غريب شهاب عبدالرحمن
 المدير اإلداري لوحدة الجودة

1610 - 01226385987 

 أ/سحر عبد الجليل فاضل
 رئيس قسم شئون العاملين

1632 - 01281067266 

 أ/محمد السيد شعبان
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

- - 01220870694 

 رانيا عبدالرحيم حسنأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

1619 - 01279908859 

 أ/إلهام عبدالفتاح
 رئيس قسم الشئون المالية

1632 - 01271090430 

 أ/أماني عباس
 رئيس قسم االستحقاقات

1633 - 01009782251 

 حمد السيدأ/أ
 رئيس قسم األجور المتغيرة

1633 - 01208370020 

 أ/سعدية عتريس
 قسم المخازن اإلشراف على

1628 - 01220077220 

 أ/حسن محمد محمود
 رئيس قسم الحملة

1628 - 01272923642 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/رضا محمد لطفي
 رئيس قسم المشتريات

- - 01222620900 

 نضال كمال عبدالحميدأ/
 رئيس قسم رعاية الطالب

1613 - 01225436738 

 خيرية عبدهللا عمرأ/
 قسم المكتبة رئيس 

1645 - 01289135526 

 أ/شادية محمد حمدان
 رئيس قسم الخريجين

 - 01276823723 

 أ/مسلم إبراهيم مسلم
 مجزر الكلية

1644 - 01002137689 

 بهاء الدين محمد السيدأ/
 رئيس قسم المخازن

- - 01284191244 

 سماح السيد عبد الكريمأ/
عضاء هيئة رئيس قسم شئون أ
 التدريس

- - 01208501161 
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 كلية التجـــــارة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سلوي السعيد السيد فراجأ.د/
 كلية ال عميد

1600 
3231636/064 
3221097/064 

01007300325 

 أ/محمد شعبان فؤاد
 مدير مكتب العميد

1601 - 01009566760 

 رشا علي إبراهيم الفقي.د/.مأ
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

1570 - 01006260861 

 أ/مصطفى حليم حسن محمد
 كيل الكلية مدير مكتب و

1570 - 01062235144 

 غالي حمد محمدأ شرفأ.د/ أ
 والبحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

1585 - 01221890501 

 ن محمدأ/أميرة أمي
 ية مدير مكتب وكيل الكل

- - 01022910779 

 عبدالعال حمدأ .د/ريمانأ.م
وتنمية  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 البيئة

1581 - 01060718745 

 د/ فاطمة الزهراء حلمي
 المركز الطبي يرمد

2171 - 0122587447 

 جمال هاشم د/هبةأ.م.
امة للدراسات التجارية مركز الخدمة الع

 والبحوث البيئية

2184 - 01225435839 

 dean@commerce.suez.edu.eg يالبريد اإللكترونــ
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 األقسام العلمية بكلية التجـــــارة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 هبة جمال هاشم.د/.مأ
 رئيس قسم المحاسبة

1600 
3231636/064 
3221097/064 

01225435839 

 نجالء حسن جمعة.د/م.أ
 رئيس قسم إدارة األعمالقائم بعمل 

1585 - 01277076464 

 أ.د/سلوى سيد فراج
 رئيس قسم العلوم السياسية

- - 01008010450 

 مصطفى أبو السعود.د/.مأ
 رئيس قسم اإلقتصادقائم بأعمال 

- - 01005211444 

 دالرحيمأ.د/سامي معروف عب
 قائم بأعمال رئيس قسم اإلحصاء

- - 01222169060 

 د/محمد إبراهيم أبو العال
 منسق شعبة اللغة

1567 - 01007007017 

    



  

 

86 
 

 األقسام اإلدارية بكلية التجارة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سوسن عبد الحميد عليأ/
 ليةمدير عام الك

1575 - 01229253951 

 جماالت حسينأ/
 مدير المكتب

1575 - 01277120076 

 مصلح سالمأ/
 شئون الطالبإدارة مدير 

1568 - 01221542471 

 عاطف فؤادأ/
 رعاية الشبابإدارة مدير 

1586 - 01220195977 

 أ/ضياء حسن الشربيني
 مدير إدارة الدراسات العليا

1576 - 01224772594 

 طية عبدالوهابع وأ/عمر
 مدير إدارة الشئون المالية

1574 - 01004419984 

 البديع محمد عبدأ/
 مدير المكتبة

1587 - 01270382265 

 محمد الحسيني عليم/
 رئيس قسم الشئون الفنية

2185 - 01002392061 

 إبراهيم عبد هللاأ/
 رئيس قسم المشتريات

1587 - 01225186222 

 محمود الخضري أ/منى
 سم الميزانيةرئيس ق

1587 - 01211276992 

 مها رزق عزيزأ/
 رئيس قسم الحسابات

- - 01226902842 

 أحمد ربيع رضواند/
 رئيس شعبة اللغة

2183 - 01222911065 
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 كلية الصيدلــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/دينا محمد علي أبو المعاطي
 عميد الكليةم بعمل قائ

1531 3230741/064 01223983096 

 رحاب محمد محمد عطيةأ/
 مدير مكتب العميد

1531 3230741/064 01278365009 

 غادة مكاوي حداد/أ.د
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

- - 01223335759 

 أماني كمال إبراهيمأ.د/
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

- - 01091717812 

 اسماعيل عوض هللا دهشانأ.د/
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 لبيئة وتنمية ا

- - 01280327695 

 
 

 يد اإللكترونــالبري
 

 
 
 

dean@pharm.suez.edu.eg 
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 األقسام العلمية بكلية الصيدلــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 لوــمحم خارجي/فاكس داخلي

 راندا علي عبد السالمأ.د/
 رئيس قسم الكيمياء التحليلية

- - 01229446465 

 أ.د/شديد جاد شديد
 رئيس قسم الصيدالنيات 

- - 01003934422 

 اسماعيل عوض هللا سالمة أ.د/
 قسم الكيمياء الطبية شراف علىإ

- - 01022257643 

 نورهان محمد مصطفىأ.د/
 شراف على قسم األدوية والسمومإ

- - 01227222915 

 نهى مصطفى مصباحأ.د/
 رئيس قسم الكيمياء الحيوية

- - 01227907957 

 حسام عبدالحميد شهاويأ.د/
 رئيس قسم الكيمياء العضوية

- - 01200574694 

 أ.د/جيهان محمد بدر
 رئيس قسم العقاقير

- - 01091332451 

 أ.د/عمرو محمد سعيد عبداللطيف
 رئيس قسم الميكروبيولوجي

- - 01000323406 

 حمدأ.د/صفوت عبدالمقصود أ
 منسق برنامج الصيدلة اإلكلينيكية

- - 01092638387 

 ياسمين عبدالعزيزأ.د/
منسق برنامج دكتور الصيدلة 

 )الفارم دي(

 

- - 01277718225 
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 األقسام اإلدارية بكلية الصيدلــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم ي/فاكسخارج داخلي

 نجالء عبدالعزيز/أ
 أمين الكلية

108 1532 01204866748 

 أ/أمل محمد علي
 رئيس قسم شئون العاملين

1532 - - 

 أ/محمد حمد محمد مبروك
 رئيس قسم شئون الطالب

1533 - 01282508891 

 أ/أشرف محمد عبدالفتاح
 رئيس قسم الخزينة

- - 01002794221 

 وانأ/أماني منصور محمد عط
 رئيس قسم المكتبة

125 - 01090059140 

 رحاب محمد محمد عطيةأ/
 رئيس قسم العالقات العامة

1531 3230741/064 01278365009 

 أ/عنتر بيومي محمد
 رئيس قسم الشئون الفنية

- - 01207506031 

 أ/نادية صالح سعداوي
 رئيس قسم الدراسات العليا

1595 3230741/064 01110994707 

 ة محمد محسنأ/ غاد
 رئيس قسم المتابعة

- - 01204987447 

 أ/ سارة محمد حسن
 رئيس قسم األستحقاقات

- - 01225481271 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 سحر مهديأ/ 
 رئيس قسم رعاية الطالب

- - 01010149427 

 أ/ شيماء موسى
 ماليةالشئون الرئيس قسم 

- - 01282384922 

 صالح أ/هبة
 عضاء هيئة التدريسرئيس قسم أ

- - 01001936860 

 أ/ سارة حسن المناخلي
 خريجينالرئيس قسم شئون 

- - 01277091334 

 هند طلعت أ/
 أمانة مجلس الكلية 

- - 01024854701 

 زيزي محمدأ/
 رئيس قسم المخازن

- - 01208584548 

 د جبريلعمرو حاماللواء/
 قائد حرس الكلية

- - 01112321192 
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 كلية السياحة والفنادق

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عيد براهيمإ نيفين جاللأ.د/
  عميد الكلية

1800 63205020/064 01288848848 

 بوسي محمد حسين زيدانأ.د/
 عليم والطالبوكيل الكلية لشئون الت

- - 01223842230 

 أحمد أ.د/حمادة حسني
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

- - 01097424261 

 العليميأ.د/فاتن حمدي محمود 
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث
- - 01024190103 

 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 

 
 

 
dean@tourism.suez.edu.eg 

 
 
 
 
 

http://www.suc/tourism.edu.eg
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 األقسام العلمية بكلية السياحة والفنادق

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

  بوسي زيدانأ.د/
 رئيس قسم اإلرشاد السياحي

- - 01223892230 

 رانيا مصطفىأ.د/
 رئيس قسم الدراسات السياحية

- - 01000130267 

 معتز فريدأ.د/
 رئيس قسم الدراسات الفندقية 

- - 01208303555 
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 األقسام اإلدارية بكلية السياحة والفنادق

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/محمود عبدالعزيز المغربي
 أمين الكلية

1802 - 
01228806164 
01004855797 

 أماني صالحأ/
 والشئون المالية رئيس قسم الميزانية

1813 - - 

 مال شحاتة أ/أ
 رئيس قسم المكتبة

1816 - - 

  منال الشامي/أ
 رئيس قسم شئون هيئة التدريس 

1876 - - 

  حنان مهدي/أ
 رئيس قسم الدراسات العليا 

1877 - - 

 محمد زغلولأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

1806 - - 

 هدى عبد السالم /أ
 رئيس قسم شئون الخريجين

1803 - 01273017393 

 محسن علي موسى/أ
والشئون  رئيس قسم شئون العاملين

 اإلدارية

1812 - - 

 مروة موسى/أ
 رئيس قسم رعاية الطالب

1806 - - 

 أ/منى صالح
 رئيس قسم المخازن

- - 01284397327 

مركز الخدمة العامة للتدريب وإدارة 
 المنشآت السياحية والفندقية

1802 
1809 

- - 
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 انــــكلية طب األسن

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 فياض محمد مختار دالياأ.د/
وكيل و عميد الكليةقائم بعمل 

الكلية لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

1510 3224471/064 01227870516 

 أ/ مصطفي سمير
مدير مكتب نائب أمين الكلية و
  العميد

1510 3214684/064 01228853665 

 أ.م.د/مروة السيد محمد شرعان
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

- - 01000984071 

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

 والبحوث

- - 01223210218 

 
 
 

 د اإللكترونـــي البري
 
 
 
 

 
 

 
 
 

dentistry@dent.suez.edu.eg 

 
 
 
 

 

mailto:dentistry@dent.suez.edu.eg
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 األقسام العلمية بكلية طب األسنان

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 المصري محمد محمد سيدأ.د/
 الصناعية رئيس قسم اإلستعاضة

- - 01001818910 

  داليا محمد مختار فياضأ.د/
 رئيس قسم جراحة الفمقائم بعمل 

- - 01227870516 

 عطا عبدهللا أسامة محمدأ.د/
 رئيس قسم التيجان والجسور

- - 01001090954 

 جيهان الدسوقيأ.د/
 رئيس قسم أشعة الفم

- - 01223210218 

  محمد صالح محمد شريفأ.د/
 م أسنان األطفالرئيس قس

- - 01001997666 

 .د/عبدالناصر الرفاعيأ
رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة  

 والتشخيص

- - 01144079229 

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

- - 01005676683 

 أ.م.د/رانيا السعدي محمد بدوي
 قائم بعمل رئيس قسم خواص المواد

- - 01069769735 

 براهيم ربيعمحمد إ/.م.دأ

 قائم بعمل رئيس قسم عالج الجذور
- - 01223123380 

 رحاب خليل الصافيأ.م.د/
 رئيس قسم العالج التحفظي قائم بعمل

- - 01222356763 

 إلهام فتحي.د/أ
 رئيس قسم بيولوجيا الفم 

- - 01148830067 
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 األقسام اإلدارية بكلية طب األسنان

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 الزهري حمدهويدا أأ/
 أمين الكلية

1503 - 01275957004 

 محمد سعدأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

1500 - 01221704950 

 محمد نجيبأ/
 رئيس قسم رعاية الطالب

1514 - 01226288013 

 رباب محمد إمامأ/
الثقافية  العالقاترئيس قسم 

 الدراسات العلياو

1509 - 01222920207 

 رهام محمد سعيدأ/
 رئيس قسم شئون هيئة التدريس

1508 - 01006371426 

 ناصر محمد أنورأ/
 رئيس قسم شئون العاملين

- - 01009119496 

 أمل عبدالسالمأ/
 رئيس قسم الشئون المالية

1523 - 01121211759 

 ناصر محمد أنورأ/
 شئون اإلداريةرئيس قسم ال

-  - 01009119496 

 أ/أمينة فوزي
 رئيس قسم المكتبة

- - 01208261962 

 أ/ غادة عبدالحميد
 رئيس قسم اإلستحقاقات واألجور المتغيرة

- - 01221211801 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمدهدى محمد أأ/
 لخريجينرئيس قسم شئون ا

- - 01094649856 

 مروة حنيدقأ/
 متيازاإلرئيس قسم شئون 

- - 01229152027 

 حمد محمد حسنأ/أ
 رئيس قسم المشتريات

- - 01211013054 

 اسماعيل عمرعقيد/
 قائد حرس الكلية

- - 01006781197 
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 كلية الحاسبات والمعلومات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد عباسأ.د/غادة سامي أ
وكيل الكلية لشئون التعليم عميد الكلية و

 والطالب

1918 
1919 

3232253/064 01289214550 

 نرمين صالح الدين خليلأ/
 مدير مكتب العميد

- - 01284886411 

 تامر نبيل عبدالصادقأ.د/          
دراسات العليا الوكيل الكلية لشئون 

 والبحوث

- - 01104414089 

 حسين  محمد خميس.د/.مأ
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

- - 01276650106 

 
 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ITUNIT@CI.Suez.edu.eg 

 
 

 
 
 
 

mailto:dentistry@dent.suez.edu.eg
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 ية الحاسبات والمعلوماتاألقسام العلمية بكل

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عبدالمنعم مجاهد.د/.مأ
 رئيس قسم العلوم األساسية

- - 01119569110 

 حسن المهدي الوصيفيد/
 رئيس قسم علوم الحاسب

- - 01025373771 

 أ.م.د/بن بيال سيد توفيق
 لوماترئيس قسم نظم مع

- - 01223761595 
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 األقسام اإلدارية بكلية الحاسبات والمعلومات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 فين صالح الدين خليلنيأ/
 أمين الكلية

- - 01208837333 

 ناجي مسيحة نسيمأ/
 رئيس قسم الشئون المالية

1930 - 01222251884 

 سامية عبدالعالأ/
 رئيس قسم الخزينة

2014 - 01211547764 

 محمد هاشم/أ
 رئيس قسم أعضاء هيئة التدريس

2023 - 01064276156 

 أ/سماح عطية محمد
 رئيس قسم االستحقاقات

1917 - 01287638890 

 محمد فاروق األبيض/أ
 رئيس قسم شئون الطالب

1920 - 01142740576 

 فاعي أمينأ/محمد الر
 رئيس قسم الخريجين

2024 - 01110995026 

 أ/عزة محمد محمد
 رئيس قسم الجودة

2015 - 01225293626 

 بهية خضير عبدالقادرأ/
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

- - 01277171624 

 أ/إيناس حسن الدياسطي
 رئيس قسم شئون العاملين

- - 01224405257 
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 كلية الهندســــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 البواب محمود فؤاد محمودأ.د/
والمشرف على قسم  عميد الكلية

 الهندسة المدنية

2198 3218977/064 
01022474266 
01221181492 

 سامح رشيديأ/
 مدير مكتب عميد الكلية

- - 01224550866 

 إيهاب محمد لطفيأ.د/
 شئون التعليم والطالبوكيل الكلية ل

- - 01556688669 

 القماش حمدي وليدأ.د/
لدراسات العليا شئون اوكيل الكلية ل

 والبحوث

- - 
01224228799 
01001100187 

 محمد محمد خيرتأ.د/
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة 

- - 
01099558136 

 

 
 
 
 

 البريد اإللكترونـــي 
 
 
 
 

 

Dean@eng.suez.edu.eg 
 

mailto:Dean@eng.suez.edu.eg


  

 

102 
 

 ةــاألقسام العلمية بكلية الهندس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/كمال محمد حافظ
 رئيس قسم الهندسة المدنية

- - 01099558136 

 أ.م.د/أحمد محمد صالح خضر
يس قسم هندسة رئقائم بعمل 

 العمارة والتخطيط العمراني

- - 01223957181 

 أ.م.د/محمد نبيل محمد
رئيس قسم الهندسة قائم بعمل 

 الكهربية

- - 01227855172 
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 األقسام اإلدارية بكلية الهندسـة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 رضوانصفاء محمود محمد أ/
 أمين الكلية

2197 - 01205226742 

 العظيم الخضريسحر عبد/أ
 مدير مكتب أمين الكلية

- - 01272911151 

 مصطفى عبد الجواد /أ
 رئيس الشئون المالية

- - 01271147079 

 هدي إمبارك حسنأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

- - 01287404158 

 تامر سيد أحمدأ/
 رئيس قسم رعاية الطالب

- - 01204444584 

 سامي فراج حسين يونسأ/
 التدريس رئيس قسم إستحقاقات هيئة

- - 01227129779 

 محمد حسن شحاتأ/
 رئيس قسم إستحقاقات العاملين

- - 01068277742 

 محمد إسماعيل عبد الرحمنأ/
 رئيس قسم شئون العاملين

- - 01225045270 

 نرمين فريد عزت/أ
 رئيس قسم العالقات الثقافية

- - 01211708335 

 السيد محمد السعيد إبراهيمأ/
 رئيس قسم المخازن

- - 01283529874 

 وليد إسماعيل عبدهأ/
 رئيس قسم المشتريات

- - 01226434519 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 زينات محمد السيدأ/
 رئيس المكتبة

- - 01210180996 

 رضا إبراهيم رمضانأ/
 رئيس قسم األجورالمتغيرة

- - 01226771656 

 باسم الهادي/د

  IT وحدةرئيس 
- - 01001069417 

 محمد مسعدأ/
 رئيس قسم الدراسات العليا

- - 01201133694 

 محمود أ/رشا مصطفى
 رئيس قسم الصيانة

- - 01201005448 

 عميد/أشرف يوسف
 أمن كلية الهندسة

2196 - 01224887339 
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 ةــداب والعلوم اإلنسانياآلكلية 
 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عادل عبدالمنعم أحمد السعدنيأ.د/
 عميد الكلية

- 3200517/064 01060019089 

 أيمن محمد واليأ/
 مدير مكتب العميد

- - 
01022474275 
01555574597 

 أ.د/ جمال عبدالحميد زاهر
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

- 3200517/064 01099392903 

  حسن محمد نورأ.د/
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

- - 01149024904 

 سحر حساني بربريأ.د/
 01005562016 - - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 
 
 
 

 نـــي البريد اإللكترو
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 األقسام العلمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/ محمد الكيالني 
 01223621378 - - رئيس قسم الفلسفة

 محمد تهامي/أ.د
 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية

- - 01061328700 

 أ.د/ أحمد وديع 
 رئيس قسم اللغة العربية

- - 01066921099 

 بسنت خيرتد/أ.
 رئيس قسم علم اإلجتماع

- - 01223333377 

 أ.د/محمد رشاد الدسوقي
 قائم بعمل رئيس قسم الجغرافيا

- - 01001397840 

 محمود المتوليأ.د/
 سم اللغة الفرنسيةرئيس ق

- - 01005265678 

 محمد معروفأ.د/ 
 رئيس قسم اللغات الشرقية

- - 01204218630 

 أ.د/ محمد على الزيات
 رئيس قسم اللغة الصينية

- - 01003339688 

 سامح محمد عباس/د
 مدير مركز ذوي اإلحتياجات الخاصة

- - 01001924984 

 يمن العيسويعنان أد/
 يثم بالكليةمدير مركز ابن اله

- - 01033385853 

 عبدالمعبود محمد عبدالرسولد/
قائم بعمل رئيس قسم الدراسات 

 السكانية
- - 01061974379 

 رمضان العزاويد/
 01069756259 - - مدير مركز خدمة المجتمع
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 األقسام اإلدارية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 تاونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 العايدي حسن جالل السيدم/
 أمين الكلية

- - 
01003551366 
01551326362 

 يونس محمد تامرأ/
 مدير العالقات العامة واإلعالم

- - 
01226177210 
01091079262 

 أبو العال  أ/هالة
 رئيس قسم الشئون المالية

- - 01229602114 

 حمد عطيةأ/أ
 العاملين رئيس قسم شئون

- - 01028262121 

 بو المجد أحمدأبو الفضل أأ/
 رئيس قسم رعاية الطالب

- - 01098178508 

 مروة سمير/أ
 رئيس قسم الدراسات العليا

- - 01222568605 

 دعاء السيد محمدأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

- - 01270042276 

 السيد حمدان أ/سلوى
 رئيس قسم اإلستحقاقات

- - 01271339199 

 شريف رجب الجزارأ/
 البرامج المميزة

- - 01284518739 

 سالم حسن أ/إ
 معاون الكلية

- - 01227879914 

 الحسيني عليعميد/
 قائد حرس الكلية

- - 010040808440 
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 كلية التمريـــض

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 وفاء عبدالعظيم الحسينيأ.د/
  لكليةعميد ا

2005 
2004 

3234807/064 
3234809/064 

01000998165 

 فريدة كامل يوسف عليأ.د/
ة لشئون التعليم وكيل الكلي

 والطالب
- - 01008072503 

 عبدهللا يناس محمدإ /أ.د
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

  العليا والبحوث
- - 01022474258 

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

  المجتمع وتنمية البيئة
- - 01278239469 

 محمد  رحاب حسن/.د.مأ
 مدير معهد التمريض

- - 01228093847 

 Faculity.of.nursing@nursing.suez.edu.eg البريد اإللكترونـــي
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 األقسام العلمية بكلية التمريض

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس خليدا

 نادية محمد السيدأ.م.د/
 رئيس قسم إدارة التمريض

- - 01013551675 

 أ.م.د/نيفين محمد حسنين
رئيس قسم تمريض األمومة 

 والنسا والتوليد
- - 01278239469 

 صفاء عبدالعظيم عثمانأ.م.د/
رئيس قسم التمريض النفسي 

 والصحة العقلية
- - 01005036865 

 براهيمنى حسن إمأ.م.د/
رئيس قسم تمريض الباطنة 

 والجراحة 
- - 01098075980 

 منال محمد فاروقأ.م.د/
 رئيس قسم تمريض األطفال

- - 01001798863 

 فريدة كامل يوسفأ.م.د/
رئيس قسم تمريض صحة األسرة 

 والمجتمع 
- - 01008072503 
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 األقسام اإلدارية بكلية التمريض

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد عيسى الزغبيأ عيسىأ/
 أمين الكلية

2006 - 
01004248304 
01012579199 

 خاطر ف حسن حسنأشرأ/
رئيس قسم نائب أمين الكلية و

 الشئون اإلدارية
- - 01000623512 

 عايدة بهاء الدين ساميأ/
 مدير مكتب العميد

- - 01022474259 

 ي اسماعيلفاطمة حسانأ/
 رئيس قسم الدراسات العليا

- - 01229590621 

 نجالء حسن يسأ/
 رئيس قسم معامل المهارات

- - 01210468047 

 حسنإيمان السيد أ/
 رئيس قسم شئون العاملين

- - 01012543566 

  محمد حافظ الصادقأ/
 رعاية الشبابرئيس قسم 

- - 
01277068239 
01558575111 

 عبدالمقصود هشام أنورأ/
 رئيس قسم الصيانة

- - 01204313118 

 أ/محمد عبدالعزيز محمد
 رئيس قسم الشئون المالية

- - 01009927906 

 إيمان عبداللطيفأ/
 رئيس قسم اإلستحقاقات

- - 01281251048 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 السيد ميادة محمدأ/
 رئيس قسم شئون الطالب

- - 01006919233 

 أحمد أ/أحمد سمير
 رئيس قسم األجور المتغيرة

- - 01288875274 

 د/سمر محمد عبدالقادر
 IT - - 01004174523وحدة المدير التنفيذي ل

 سماح محمد السيد جلهومأ/
عضاء هيئة ئيس قسم شئون أر

 التدريس
- - 01286536499 

 عواطف النميريأ/
 رئيس قسم العالقات الثقافية

- - 01022637657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

 

112 
 

 كلية األلســــن

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عبد ربه حسن رجب حسنأ.د/
 عميد الكلية 

2334 
3205911/064 
3205910/064 

01005197553 

 علي أ/صباح عبدالحميد 
ومدير العالقات  مدير مكتب العميد

      العامة واالعالم بالكلية

2334 
 
- 

01287654252 

 طارق محمد أبو الميلةأ.م.د/
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 ومدير وحدة الدعم األكاديمي 

- - 01061934868 

 عبدالرحمن أ.د/شديد جاد شديد
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 والبحوث

- - 01003934422 

 وليد إبراهيم شعبانأ.د/
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

- - 01222318868 
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 األقسام العلمية بالكلية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حسن رجب حسنأ.د/
 رئيس قسم اللغة الصينية

-  - 01005197553 

 ل إبراهيمعزة إبراهيم خليد/
 قسم اللغة اإلنجليزية

- - 01069795943 

 أميمة علي أحمد خضيرد/
 قسم اللغة الفرنسية

- - 01099665500 

 شوقي مصطفىمصطفى محمد /د
 قسم اللغات الشرقية

 اللغة الفارسية( –كية )اللغة التر
- - 01021987362 

 نهلة محمد محي الدين السيدد/
 للغة األلمانيةقسم ا

- - 01223969582 

 البريد اإللكترونــي

 
 
 

 
 

Dean.alsun@suez.edu.eg 
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 األقسام اإلدارية بكلية األلســـن

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 غبمحمد زغلول محمد راد/
 أمين الكلية

2335 - 01226491707 

 انتصار عبدالعزيز محمدأ/
مدير مكتب أمين الكلية ورئيس قسم 

 شئون العاملين واألجازات

2335 - 01090974665 

 حسام الدين محمد السيدأ/
 رئيس قسم شئون الطالب والخريجين

- - 01002235828 

 أ/عصمت عثمان حافظ
 مسئول شئون الخريجين

- - 01280656402 

 شرف حسن محمد عيسىأ/أ
 شئون الطالبمسئول التجنيد ب

- - 01226162264 

  انتصار حماد محمدأ/
 الشبابرعاية  قسمرئيس 

- - 01272714969 

 أ/مصطفى إسماعيل عوض
 مسئول البرامج المميزة

- - 01210737886 

 الشريف السيد محمد جمالأ/
 مسئول التدريب الميداني

- - 01283841008 

 تغريد زكريا أحمد أبو الخير/أ
رئيس قسم شئون أعضاء هيئة 

 وحدة الدعم الطالبيمسئول التدريس و

- - 01221880319 

  مريم محمد حسانين عبدالمعطيأ/
 مكتبة الكلية 

- - 01064101138 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أحمد إسماعيل فرجأ/
 سئول خزينة الكليةم

- - 01012737007 

 حسن أ/حسن موسى
الميزانية ومسئول رئيس قسم 

 األجور المتغيرة

- - 01007606622 

 جيهان محمد عبدالحميد/أ
 رئيس قسم الدراسات العليا

- - 01229320401 

 مختار محمد أحمدأ/
 رئيس قسم المشتريات

- - 01223501664 

 سرحان إسالم عودةأ/
 الشطبرئيس قسم 

- - 01211661744 

 شيماء محمد متوليأ/
الشئون المالية ومسئول رئيس قسم 

 اإلستحقاقات

- - 01200661924 

 ت السيد عبد العزيزنشأأ/
 العهد الشخصية مسئول

- - 01227832132 

 أ/أحمد فتحي أحمد
 مسئول مخازن الكلية

- - 01224225959 

 محمد سيد يوسفأ/
 مسئول حملة الكلية

- - 01226614932 

 أيوب نجيبيسري أ/
 قسم الصيانة مسئول

- - 01273521497 
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 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/دعاء عبدالحميد متولي
 مسئول العالقات الثقافية

- - 01200191029 

 عمرو محمد بكري/أ
 I.Tمسئول وحدة 

- - 01275177439 

 سن محمد عيسىأ/أشرف ح
 مسئول التجنيد بشئون الطالب

- - 01226162264 
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 ةــكلية التربية الرياضي

 اإلســم والوظيفـــة
 أرقام التليفــــــونات

 محمــول خارجي/فاكس داخلي

 ماجد محمد السعيد العزازيأ.د/
 عميد الكلية

- 
3232704/064 
3232707/064 

01225300230 

 أحمد عزيز محمد فرجأ.د/
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

- - 01001457850 

 هناء شبيب عبد المقصودأ.م.د/
 دراسات العليا والبحوثوكيل الكلية لشئون ال

- - 01017382197 

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

 البيئة
- - 01007871616 

 
 
 
 

 ي ريد اإللكترونــالب
 

 
 

 
 
 
 
 

Scufpe@gmail.com 
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 األقسام العلمية بكلية التربية الرياضية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ماجد محمد السعيد العزازيأ.د/
بية وطرق تدريس التر رئيس قسم مناهج

 الرياضية

- - 01225300230 

 منى قاسم.د/أ
 العلوم الحيوية والصحة الرياضيةرئيس قسم 

- - 01201222278 

 محمد محمد فتوح غنيمأ.م.د/
رئيس قسم نظريات وتطبيقات المنازالت 

 والرياضات الفردية

- - 01007818631 

 براهيم شعيبأ.م.د/محمود إ
رئيس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات 

 ميدان والمضمارال

- - 01022402990 

 شريف إبراهيم عبده عثمانأ.د/
قسم األلعاب الجماعية الرياضية رئيس 

 لعاب المضربوأ

- - 01000356251 

 أ.م.د/محمد صالح حرب
رئيس قسم نظريات وتطبيقات التمرينات 

 والعروض الرياضية

- - 01204742469 

 عطوة المتولي عطوةأ.م.د/
لتربوية والنفسية رئيس قسم العلوم ا

 واإلجتماعية للتربية الرياضية

- - 01006751998 
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 األقسام اإلدارية بكلية التربية الرياضية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ممدوح متولي إبراهيم/أ
 أمين الكلية

- - 01063479677 

 محمد حسن أحمد البحطيطي/أ
 سم الشئون اإلداريةرئيس ق

- - 01207320253 

 حسام شحاتة حسن أ/
 رئيس قسم شئون التعليم والطالب

- - 01228734065 

 أمل محمد سعيد /أ
 رئيس قسم اإلستحقاقات

- - 01212062614 

 محمد مصطفى محمد حسن/أ
 رئيس قسم رعاية الشباب

- - 01203775930 

 براهيم حسنناجي إ/أ
 ينرئيس قسم شئون العامل

- - 01069050243 
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 الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 فارس محمد إبراهيمأ.د/
 عميد الكلية

- 3215996/064 
01271210967 
01022474292 

 إمام إبراهيم رنيمأ/
 ميدمدير مكتب الع

- - 01090399036 

 محمود يوسف تامر نبيلأ.د/
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

- - 01223824019 

 محمود فرج أ.د/محمود فرج
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

- - 01226908930 

 يــالبريد اإللكترون
 
 

Deanoffice.eccat@scuz.edu.eg 
 
 
 
 
 
 

mailto:Deanoffice.eccat@scuz.edu.eg
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 الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقيةب األقسام اإلدارية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 م/حمدي عبدالخالق محمد
 أمين الكلية

- - 01272926218 

 أ/ماجدة حسين محمد خضري
هيئة عضاء رئيس قسم استحقاقات أ

 التدريس

- - 01289368383 

 أ/هند محمد عبدالحميد الدناصوري
 رئيس قسم المكتبة

- - 01208087677 

 وفاء محمود عبدالحميد/م
المهندس المسئول عن الشئون 

 الهندسية بالكلية

- - 01278129000 

 م/عبده محمد عبده سعد
 رئيس قسم المباني التعليمية

- - 01223498493 

 حسنيأ/حسام الدين 
 رئيس قسم شئون الطالب

- - 01028282593 

 أ/جاكلين مالك عيد منصور
مدير مكتب وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

- - 01222276424 

 محمد حسن الشاعرأ/
رئيس قسم العالقات قائم بعمل 

 العامة

- - 01228812939 

 أ/محمد مرسي محمد أبو العال
 رئيس قسم رعاية الشباب

- - 01271065847 



  

 

122 
 

 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/هبة محمد محمود مصطفى
 رئيس قسم االستحقاقات

- - 01208737260 

 أ/مي خالد عبداللطيف محمد
 رئيس قسم الحسابات

- - 01016556500 

 أ/سالم عبدالرؤوف محمد
 رئيس قسم الخزينة

- - 01226050290 

 أ/مريم فتحي حافظ
 ITرئيس وحدة 

- - 01204827485 

 حمد عبدالمبدي عسافأ/أ
 معاون الكلية

- - 01286464514 
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 وتكنولوجيا األسماك معهد اإلستزراع السمكي

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 يالبغداد محمد التابعي عليأ.د/
 عميد المعهد

2012 3230924/064 01204662251 

 أ/دولت علي مصطفى سيف
 مكتب العميد

- - 01220710403 

 عبد الملك محمد  أ.د/سامي
وكيل المعهد لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

- - 01146559578 

 إيهاب محمد ربيع/د
وكيل المعهد لشئون خدمة 

 وتنمية البيئة المجتمع

- - 01554277724 

 Fishfarminginsitute17@gmail.com يـــالبريد اإللكترون
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 األقسام اإلدارية بمعهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 جيهان عزت السيد أ/
 أمين المعهد

- - 01122640222 

 الزهراء علي رشدي أ/
 يس قسم العالقات الثقافيةرئ

- - 01207722198 

 ريهام علي جابر /أ
 ITرئيس قسم الحاسب األلى و

- - 01006395149 

 نعمة محمد الهادي/أ
 قسم الدراسات العليا

- - 01200415003 

 سامةأحمد أ/أ
 الشئون المالية

- - 01273775975 

 أميمة سيد محمد/أ
 المسئول عن المكتبة

- - 01227102803 
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 معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 صفوت عبدالمقصود أحمدد/.أ
 عميد المعهد

1854 3200452/064 01092638387 

 نهى مصطفى مصباحد/.أ
 لدراسات العلياوكيل المعهد لشئون ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   والبحوث

1854 - 01010258647 

 .د/عبير عبدالحميد شلبيأ
وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

1854 - 01091023379 

 أ/صالح عبدالباقي
 أمين المعهد 

1895 - 01208302605 

 - - 2078 قسم إدارة المعامل

 - - 2087 قسم الموارد البشرية

 - - 2087 قسم الشئون المالية

 - - 2087 المكتبة

 - - 2087 قاعة اإلجتماعات

 
  يـالبريد اإللكترون

 
 

 

 
Dean_ibpr@suez.edu.eg 

 
 

 



  

 

126 
 

 المعهد الفني للتمريـــض

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 رحاب حسن كفلأ.م.د/
 المعهد مدير

1490 3216241/064 01228093847 

 عادل العدويأ/
 أمين المعهد

1491 - 01286434651 

 
 
 
 
 
 
 

 
 يـــالبريد اإللكترون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nursinginstitue@scuegypt.edu.eg 

 

mailto:Nursinginstitue@scuegypt.edu.eg
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 معهد الدراسات األفروأسيوية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم فاكسخارجي/ داخلي

 عبده محمد سعد زغلول/أ.د
 عميد المعهد

- - 01287520356 

 أ.د/حسنين السعيد حسنين أحمد
لدراسات العليا شئون اوكيل المعهد ل

رئيس قسم بحوث ودراسات اللغة و
 العربية وآدابها

- - 01016871696 

 أ.م.د/سامح سعد حسن الدمراني
قائم بعمل وكيل المعهد لشئون خدمة 

 تنمية البيئة المجتمع و
- - 01007434575 

 منصور يمان عطية حسينإأ.م.د/
رئيس قسم دراسات وبحوث العلوم 

 االجتماعية والنفسية

- - 01225901994 
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 بمعهد الدراسات األفروأسيوية األقسام اإلدارية

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ر حليم سالمةناص/أ
 أمين المعهد

- - 01228810383 

 عمرو حسن ذكي/أ
 سكرتارية

- - 01226485953 

 منى عبدهللا أحمد/أ
 رئيس قسم الدراسات العليا

- - 01286086998 

 عبدالعظيم أحمد السيد/أ
 رئيس قسم الشئون المالية

- - 01019328914 

 همت عبدالسالم عفيفي/أ
 رئيس قسم المكتبة

- - 01069876143 

 محمد دندراوي عبدالفتاح/أ
 رئيس قسم الشئون اإلدارية

- - 01011476473 

 شحاتة محمد اسماعيل/أ
 المعهد معاون

- - 01095559191 
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 ةـــالمكاتب الرئيسي :أوالا 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 راهيم السقاحمد إبأأ.د/
عميد كلية الطب ورئيس مجلس 

 المستشفيات الجامعية إدارة
- 3224593/064 01223456364 

 عادل أحمد حسنأ.د/
المدير التنفيذي للمستشفيات 

 الجامعية

1166 
1286 

3210111/064 01005665450 

 عبدالغنيأحمد أنورأ.د/
 لمستشفياتالمدير التنفيذي لنائب 

 الجامعية
- 3210111/064 01005211481 

 محمد جريش/د
مدير المستشفى الجامعي نائب 

ومدير المكتب الفني للسيد 
أ.د/المدير التنفيذي للمستشفيات 

 الجامعية

- - 01224083206 

 مروة عرابي/د
 مدير المستشفى الجامعي

- - 01222252982 

 إيهاب حشيش/د
 مدير العيادات الخارجية

- - 01211647118 

  حمد المهديأ/د
 دير العملياتم

- - 01025572557 

 محمد عمر/د
 ةــمدير المتابع

- - 01000277799 

 إيمان عامر محمد/أ
 مدير العالقات العامة واإلعالم

- - 01276557152 
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ا : مديري األقسام الطبي  ةــثانيا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 رحمن إسماعيلأ.د/مصلح عبدال
 مدير المراكز الطبية

- - 01143836969 

 حسن سعد/د
 مدير األقسام الداخلية

- - 01225865041 

 إيمان الشريف/د
 مدير إدارة الجودة والتدريب

- - 01223354915 

 حاتم السيد/د
 مدير إدارة الشئون العالجية

- - 01283947377 

 د/زينب عبداللطيف
 مدير الطواريء

- - 01111913994 

 يوحنا إدوارد/د
 مدير إدارة اإلمداد الطبي

- - 01223462854 

 مس/سحر عبدالوارث
 مدير هيئة التمريض

- - 01008640865 
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ا : رؤساء األقسام الطبيــة  ثالثا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 بدويمحمد عبدالمعطي الأ.د/
 رئيس قسم الجراحة العامة

- - 01118853231 

 أ.د/هاني أنيس الدمياطي
 رئيس قسم جراحة القلب والصدر

- - 01005143460 

 محمد صالحأ.د/
 رئيس قسم جراحة العظام

- - 01225499099 

 خالد السيدأ.د/
 رئيس قسم جراحة المخ واألعصاب

- - 01001851198 

 حمد إبراهيم السقاأ.د/أ
 قسم جراحة المسالك البوليةرئيس 

- - 01223456364 

 ميرفت الشبراوي الغريبأ.د/
 رئيس قسم جراحة العيون

- - 01005163965 

 طارق فؤاد حبيبأ.د/
رئيس قسم جراحة األنف واألذن 

 والحنجرة
- - 01226296090 

 أ.د/محمود البرنس محمود
 رئيس قسم الباطنة العامة

- - 01222100167 

 مد حسنحأ.د/عادل أ
 رئيس قسم األمراض المتوطنة

- - 01005665450 

 محمد عمرو خضير/أ.د
 رئيس قسم النساء والتوليد

- - 01222119163 

 هدى أحمد عطوةأ.د/
 رئيس قسم األطفال

- - 01143930930 
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 تابع: رؤساء األقسام الطبيــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــممح خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/أشرف محمد طنطاوي
 رئيس قسم النفسية والعصبية

- - 01146398057 

 فادية مصطفى عطيةأ.د/
 رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

- - 01001862085 

 حامد القماشأ.د/طارق 
 رئيس قسم األشعة

- - 01205002262 

 حمد عمرعزيزة سيد أأ.د/
 رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل

- - 01222829216 

 حمد عطوةأ.د/منى أ
 رئيس قسم الجلدية

- - 01144448422 

 محمد عماد الدين عبدالغفارأ.د/
 رئيس قسم التخدير

- - 01003179831 

 أ.د/سهير السيد محمد عبدالمحسن
 مدير وحدة األورام والطب النووي

- - 01005209314 

 أمل محمد الشحاتأ.د/
 رئيس قسم الطواريء

- - 01005184131 

 ضياء الدين عمر رفعت/د
 رئيس قسم األسنان

- - 01224863835 
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ا: األقسام الداخليـــة  رابعا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 - - 1281 قسم الرمد

 قسم النسا
 اإلدارة

1271 
1257 

- - 

 - - 1288 الحضانات

 قسم األطفال
 اإلدارة

1279 
1265 

  

 - - 1333 قسم جراحة حريم

 قسم جراحة رجال
 اإلدارة 

1318 
1302 

- - 

 - - 1344 قسم عظام حريم

 قسم عظام رجال
 اإلدارة

1351 
1313 

- - 

 - - 1368 قسم باطنة حريم

 قسم باطنة رجال
 اإلدارة

1376 
1418 

- - 

 - - 1295 عناية أطفـــال

 قسم النفسية والعصبية
 اإلدارة

1405 
1423 

- - 

 قسم المخ واألعصاب
 اإلدارة

1387 
1390 

- - 

 - - 1396 رسم المخ
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 تابع: األقسام الداخليـــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 - - 1402 الرعاية الوسيطة
قسم جراحة األنف واألذن 

 والحنجرة
 اإلدارة

1344 
1315 

- - 

 - - 1128 روقالح

 مناظير الجهاز الهضمي
1159 
1163 

- - 

 عناية الكبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1157 
1158 

- - 
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ا: العيادات الخارجيـــة  خامسا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 - - 1114 الباطنة العامة
 - - 1116 الجراحة العامة

 - - 1108 العظــــام
 - - 1119 النسا والتوليد

 - - 1120 األطفـــال
 - - 1199 المخ واألعصاب

 - - 1199 النفسية والعصبية
 - - 1199 الذاكــــرة

 - - 1076 جراحة القلب والصدر
 - - 1077 التخديـــــر
 - - 1082 الرمـــــد

 - - 1126 األنف واألذن والحنجرة
 - - 1140 الجلديــــة

 - - 1140 ض الذكورةأمرا
 - - 1124 األسنــــان
 - - 1181 األلــــم
 - - 1445 األورام

 - - 1076 السكر والغدد الصماء
 - - 1076 الحساسية والمناعة

 وحدة مناظير الجهاز الهضمي
1159 
1163 

- - 

 - - 1135 األشعـــــة
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ا : مبنى الجراحات التخصصية  سادسا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــام التليفأرق

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 - - 1068 د./مدير المستشفى

 - - 1009 مدير إداري المستشفى

 - - 1327 عمليات اليوم الواحد

 - - 1030 جراحة اليوم الواحد

 - - 1044 خدمة المواطنين
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 المستشفى التخصصي

 ةـــيفالوظو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 هاني الدمياطيأ.د/
 مدير المستشفى

1042 - 01005143160 

 حمد مسعدأ/د
ومدير ومدير الجودة نائب مدير المستشفى 
 العدوى مكافحة

1042 - 01228087169 

 سحر السيد خطاب/أ
 مدير مكتب مدير المستشفى

1043 - 01092777830 

 رضوى نور الدين/د
 ومدير وحدة األشعة مدير الشئون العالجية

1088 - 01006060646 

 مرفت سيد زكي/أ
 مدير مكتب الشئون العالجية

1088 - 01288618397 

 أ/أحمد جمال
 مدير إداري قسم األشعة

- - 01065653532 

 حمدأ.د/سوزان سمير أ
 مدير وحدة الحضانات

1156 - 01223277876 

 رد/رامي سمي
 مدير وحدة الطواريء

1147 
- 

01000725438 

 أ/أحمد فتحي
 مدير إداري الطواريء

1147 - 01065653532 

 حمد تاج الدينأد/أ.
 مدير وحدة قسطرة القلب

1168 - 01006178663 

 حمد توفيقأ.د/جمال أ
 مدير وحدة الكلى

1148 - 01007020922 
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 تابع :المستشفى التخصصي

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــام التليفأرق

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 د/فادية مصطفى عطية
 مدير المعمل

- 
- 

01001862085 

 كريم مجدي/د
مدير وحدة العناية المركزة 

 والعمليات

1111 
1155 

- 
01098909438 

 د/مروة الجمل
 مدير إدارة اإلمداد الطبي والمخازن

1127 
1126 

- 
01003718662 

 عاطف حسين/أ
 س أمناء المخازنرئي

1101 - 01065129569 

 حمدجيهان أ/أ
 رئيس شطب المخازن

1101 - 01018484445 

 د/فادية مصطفى عطية
 مدير قسم المعمل

1022 
- 

01001862085 

 أ/أحمد حمدي
 مدير إداري المعمل

1022 
- 

01224379964 

 محمد عبد الفتاح/م
 ITوحدة نظم المعلومات  مدير

- 
- 

010679396486 

 نهى سرور/مس
 مدير هيئة التمريض

1074 
- 

01020241441 

 اللواء/أحمد عبدالحميد
 مدير إدارة األمــــن

- 
- 

01279551858 

 نرمين زيدان/م
 مدير اإلدارة الهندسية

1124 
- 

01221509920 
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 المستشفى التخصصي :تابع

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ/محمود عبدالجواد
 وشئون المقر رئيس قسم المدني

1124 
- 

01003301211 

 أ/حورية صالح
 مدير الشئون المالية واإلدارية

1085 
- 

01224685500 

 أ/وفاء عبدالمنعم
 مدير مكتب مدير الشئون المالية

1085 
- 

01224300904 

 أمير مصطفىأ/
 مدير إدارة الحسابات

1085 
- 

01203330924 

 د حمادةمحم/أ
 رئيس قسم المشتريات

1113 
- 

01283147688 

 وسام مجدي/أ
 رئيس قسم التعاقدات

1113 - 01019180252 

 أ/أمير أحمد عباس
 رئيس قسم النقدي

1049 - 01226751504 

 أ/إبراهيم هاشم
 رئيس قسم الموارد البشرية

1161 - 01019753199 

 أمين م/أسمة
 مدير إدارة التغذية والمسطحات 

1079 - 01008761117 

 جمال فوزي محمد/أ
 مدير الخزينة الرئيسية

1082 - 01271311555 

 أيمن عوض محمد/أ
 رئيس قسم الشئون الفندقية

1138 - 01229595631 
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 تابع: المستشفى التخصصي

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 هللامحمد عبدالظاهر جاد/أ
 رئيس قسم شئون البيئة

1132 - 01022171199 

 عبير عبدهللا/أ
 رئيس قسم عقود الصيانة

- - 01211121718 

 أ/محمد عادل السيد 
رئيس قسم العالقات العامة 

 واالستعالمات

- - 01000045258 

 العالقات العامة 
 كاونتر

 ت . أرضي
 فاكس                             

 صفر

3233097/064 
3233098/064 
3233099/064 
3220009/064 

01092922900 
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 محافظة اإلسماعيليـــة 

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 بشارة سعد اللواء/شريف فهمي
 محافظ اإلسماعيلية

- 3135888/064 01211710241 

 موسى أحمد ينحمد عصام الدأ/م
 نائب محافظ اإلسماعيلية

- 3133999/064 01224450171 

 اللواء/محمد محمود أنيس
 سكرتير عام محافظة اإلسماعيلية

- 3139900/064 01020004956 

 هشام علي إبراهيم الطويلاللواء/
 السكرتير العام المساعد

- 3139988/064 01001736656 

 
 
 

 البريد اإللكترونــي
 
 

 
 
      

ismailiaportal@yahoo.com 
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 والبحث العلمي يـوزارة التعليم العال

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/خالد عاطف عبدالغفار
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- 

27952155/02 
27948404/02 
27956962/02 
27941005/02 

- 

رئيس قطاع مكتب وزير التعليم 
 العالي

- 
27953437/02 
27924093/02 
27953904/02 

- 

 مدير عام مركز المعلومات 
 وزارة التعليم العالي

- 23516149/02 - 

 
 يـالبريد اإللكترون

  
 info@mohesr.gov.eg 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

  
 Portal.mohesr.gov.eg 

 
 

 

mailto:info@mohesr.gov.eg
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 جامعة القاهـــرة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 محمدعثمان الخشتأ.د/
 امعةرئيس الج

- 
35688884/02 
35676136/02 

- 

 نوح أ.د/هبة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- 35676103/02 - 

 يمن الخطيبأ.د/أ
رئيس الجامعة لشئون الدراسات نائب 

 والبحوث العليا

- 
35676138/02 
35676139/02 

- 

 أ.د/سعيد الضو
خدمة نائب رئيس الجامعة لشئون 

 البيئةالمجتمع وتنمية 

- 35676422/02 - 

 عبد القادر مجديد/
 أمين عام الجامعة

- 35676145/02 - 

 Cairouniversity2018@cu.edu.eg البريد اإللكترونـــي 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

 
 

www.CU.edu.eg 
 
 
 

mailto:Cairouniversity2018@cu.edu.eg
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 جامعة عين شمس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

  محمود شوقي المتينيأ.د/
 رئيس الجامعة 

- 
26847818/02 
26826107/02  

- 

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

 والطالب 

- 
26847820/02 
26838979/02 

- 

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

- 
26847921/02 
26847822/02 

- 

 أ.د/هشام كامل عبداللطيف تمراز
ائب رئيس الجامعة لشئون خدمة ن

 المجتمع وتنمية البيئة 

- 
26825300/02 
26825200/02 

- 

 - أمين عام الجامعة 
26847824/02 
24836111/02 

- 

 
 ي ـــالبريد اإللكترون

 
President@asu.edu.eg 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

 
 

 
www.asu.edu.eg 

 
 

mailto:President@asu.edu.eg
http://www.asu.edu.eg/
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 ةــجامعة األسكندري

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

  حسانين قنصوة عبدالعزيزأ.د/

 رئيس الجامعة 
- 

5910096/03 
5911152/03 
5910720/03 

- 
 

 أشرف الغندورأ.د/
ن الدراسات العليا نائب رئيس الجامعة لشئو
 والبحوث

- 
5914285/03 
5929511/03 
5920956/03 

- 

 وائل نبيل عبد السالمأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب 

- 
5910071/03 
5904231/03 

- 

 محمد عبد العظيمأ.د/
المكلف بتيسير أعمال نائب رئيس الجامعة 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

- 
5915848/03 
5902715/03 

- 

 حسن عبد هللاد/
 المكلف بتيسير أعمال أمين عام الجامعة 

- 
5920207/03 
5911456/03 

- 

 محمد  د/نديرة صبحي
 مدير عام مركز المعلومات والتوثيق 

 ودعم إتخاذ القرار 

- 
5933049/03 

 
- 

 

 
 البريد اإللكترونـــي 

 

IDDSC@Alexu.edu.eg 

 

 الموقع على شبكة اإلنترنت
www.alexu.edu.eg 

 

mailto:IDDSC@Alexu.edu.eg
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 جامعة حلـــوان

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 ممدوح محمود مهديأ.د/
 الجامعة رئيس قائم بعمل 

- 
28162061/02 
28162820/02 

- 

 يحسام محمد كمال رفاعأ.د/        
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

- 
28162065/02 
28162008/02 

- 

 أ.د/منى فؤاد محمد عطية
 نائب رئيس الجامعة 

 دراسات العليا والبحوثلشئون ال

- 
28162071/02 
28163023/02 

- 

  ممدوح محمود المهديأ.د/
 نائب رئيس الجامعة 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

- 
28162567/02 
28162021/02 

- 

 محمد ناصر محمد عبدالعال/أ
 أمين عام الجامعـــــة

- 
28163056/02 
28162057/02 
28162413/02 

- 

 أ/مها عبد الرحيم
أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 28162057/02 - 

 هشام رفعت خلف/أ
 أمين الجامعة المساعد لشئون

 بالتعليم والطال
- 28162058/02 - 

 Info_center@hq.helwan.edu.eg  يــالبريد اإللكترون

 www.helwan.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:Info_center@hq.helwan.edu.eg
http://www.helwan.edu.eg/
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 جامعة المنصــورة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أشرف محمد عبد الباسطأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
2200243/050 
2200244/050 

- 

 أ.د/محمد عطية البيومي
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  

 والطالب 
- 2200708/050 - 

 أ.د/أشرف طارق حافظ
لدراسات نائب رئيس الجامعة لشئون ا 

 العليا والبحوث
- 2200700/050 01227972722 

 أ.د/محمود محمد المليجي
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  

 المجتمع وتنمية البيئة
- 

2200699/050 
2200704/050 

01001443690 

 أسامة عبد الفتاح موسىأ/
 أمين عام الجامعة

- 
2201084/050 
2200670/050 

01000030309 

 سعد محمد عبد الوهاب مصطفىأ/
 داريةللشئون اإلجامعة المساعد مين الأ

- 2201083/050 - 

 مجدي محمد فريد/أ
 مين الجامعة المساعد للشئون الماليةأ

- 2200755/050 01000309920 

 حمد عبد اللطيفمحمد أ/أ
لشئون التعليم  مين الجامعة المساعدأ

 والطالب
- 2200671/050 01005295001 

 mua@mans.edu.eg ي ـالبريد اإللكترون

 www.mans.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:mua@mans.edu.eg
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 جامعة الزقازيـــق

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/عثمان السيد عبدالعال شعالن
 رئيس الجامعة  

- 
2303912/055 
2345452/055 

- 

 محمد حسين خليفةعاطف .د/أ
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب 

- 
2365222/055 
2302918/055 

- 

 أ.د/خالد علي الدرندلي
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات  

 العليا والبحوث

- 
2307692/055 
2344550/055 

- 

 يوبجيهان يسري أأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 
2307810/055 
2344510/055 

- 

 أ.د/عاطف الصياد
 أمين عام الجامعة 

- 
2314795/055 
2365350/055 

- 

أمين عام الجامعة المساعد للشئون 
 المالية

- 2307801/055 - 

أمين عام الجامعة المساعد للشئون 
 اإلدارية

- 2363635/055 - 

 - 2362536/055 - أمين عام الجامعة المساعد لشئون البيئة

 - 2322008/055 - والتوثيق مدير عام مركز المعلومات

 info@zu.edu.eg ي البريد اإللكترونــ

 www.zu.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:info@zu.edu.eg
http://www.zu.edu.eg/
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 جامعة المنوفيــة

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــيفأرقام التل

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عادل السيد مباركأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
2327273/048 
2222170/048 
2223187/048 

01006625580 

 أ.د/نانسي يوسف أسعد يوسف
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  

 والطالب 

- 
2223187/048 
3442005/048 

01067755698 

 أحمد فرج القاصدأ.د/
ب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا نائ

 والبحوث

- 
2226454/048 
2317540/048 

01001533438 

 جالل محمود عبد السالم/أ
 أمين عام الجامعة

- 
2223898/048 
2220894/048 

01008864252 

 محمد السيد عبد الرحيمأ/
 قائم بعمل مدير عام مركز المعلومات

- 2317538/048 01060096316 

 ي ــاإللكترونالبريد 

 
menofia@mwnofia.edu.eg 

 

 www.menofia.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:menofia@mwnofia.edu.eg
http://www.menofia.edu.eg/
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 جامعة أسيــــوط

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 الجمال أ.د/طارق عبدهللا مرسي
 رئيس الجامعة 

- 
2353053/088 
2353057/088 
2353072/088 

- 

 لقاميشغريب  أ.د/شحاتة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب
- 

2353063/088 
2345669/088 

- 

 مد كمال المنشاوي      مححمد أ.د/أ
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 لبحوثالعليا وا
- 

2366201/088 
2353059/088 

- 

 أ.د/مها كامل غانم عمر
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
- 

2353051/088 
2353055/088 

- 

 شوكت صابر ثابتأ/
 مين عام الجامعة أ

     - 2366500/088 - 

 مصطفي محمد محمد مرسيد/
دارة العامة لنظم مدير عام اإل
 والتحول الرقميالمعلومات 

- 0882353064 - 

 
 ي ــالبريد اإللكترون

 

president@aun.edu.eg 

 www.aun.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:president@aun.edu.eg
http://www.aun.edu.eg/
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 جامعة طنطــا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد ذكي محمدمحمود أأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
 

3302785/040 
- 

 أ.د/محمد حسين محمود محمد
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

- 3317236/040 - 

 كمال محمد عطية عكاشةأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث

- 
3305978/040 

- 

 العزيزشعبان حمدي اسماعيل عبدأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 البيئةتنمية و

- 3312498/040 - 

 حمد رشاد شلبي علي أأ/
 أمين عام الجامعة

- 3317947/040 - 

 - الجامعة المساعد للشئون المالية أمين
 

3317928/040 
- 

 أ/محمد حسن بيومي
 اإلدارية أمين الجامعة المساعد للشئون 

- 3286113/040 - 

 السويتش
 

 فاكس                                     
- 

3317928/040 
3317929/040 
3286114/040       

- 

 Tanta_unv@unv.tanta.edu.eg ي ــالبريد اإللكترون

 www.tanta.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

http://www.tanta.edu.eg/
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 اــجامعة المني

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عبد الرحمن مصطفى عبد النبيأ.د/
 رئيس الجامعة 

260 2334646/086 - 

 أ.د/عصام الدين صادق فرحات
 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

191 2363544/086 - 

 اتةمحمد جالل حسن شحأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة 

195 
2353379/086 

- 

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 
 والبحوث

213 2348535/086 - 

 د/باسم محمود عبدالحميد
 أمين عام الجامعة

200 2358488/086 - 

 عثمان مها مصطفى شلقاميأ/
ودعم إتخاذ مدير مركز المعلومات والتوثيق 

 القرار

312 2334646/086 - 

 البريد اإللكترونـــي
  

President@Minia.edu.eg 

 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

 
www.minia.edu.eg 

mailto:President@Minia.edu.eg
http://www.minia.edu.eg/
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 جامعة األزهــــر

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــام التليفأرق

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 اويالمحرصأ.د/محمد حسين عبدالعزيز 
 ة ــرئيس الجامع

- 
22611414/02 
22611404/02 

- 

 ميرمحمد أبو زيد األأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب
- 22623282/02 - 

 محمود صديقأ.د/
 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات

 العليا والبحوث
- 

22623287/02 
22611418/02 

- 

 خرمحمد فكري عبد األأ.د/
 نائب رئيس الجامعة لفرع البنات

- 22636192/02 - 

 سعيد محمد علي/أ
 أمين عام الجامعة

- 22611417/02 - 

 
 ي البريد اإللكترونــ

 
info@azhar.edu.eg 

 www.azhar.edu.eg نترنتعلى شبكة اإلالموقع 

mailto:info@azhar.edu.eg
http://www.azhar.edu.eg/


  

 

159 
 

 جامعة دميــــاط

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 السيد محمد دعدورأ.د/
 رئيس الجامعة

- 2403866/057 
 

01002609107 
 

 أ.د/ وائل فاروق الطيباني
لشئون التعليم  رئيس الجامعة نائب

 والطالب
- 2402528/057 01000612642 

 خضر  الفتاحعبدالحميد عبدأ.د/
يس الجامعة لشئون خدمة ئنائب ر

 المجتمع وتنمية البيئة
- 2402524/057 01063763222 

 المتولي  حمدان ربيع عطية.د/أ
 نائب رئيس الجامعة

 لدراسات العليا والبحوثلشئون ا
- 2402684/057 01007903137 

 
 خالد عبد المنعم الزهيريد/

 أمين عام الجامعة
- 

2403444/057 
2412376/057 

01020281292 

 
 البريد اإللكترونـــي

 

Portal@du.edu.eg 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

 
 

www.du.edu.eg 
 

 

 

mailto:Portal@du.edu.eg
http://www.du.edu.eg/
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 جامعة الفيـــوم

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/ياسر مجدي أنور حتاتة
 رئيس الجامعة

- 
2114074/084 
2114078/084 

- 

 محمد فاروق علي الخبيري/أ.د
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- 2114026/084 - 

 حسن صبري جمعة عرفة/أ.د
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

- 2114095/084 - 

  بو الغارمحمد سعيد محمود أأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 2114048/084 - 

 
  يــالبريد اإللكترون

 

Presd@fayoum.edu.eg 

 www.fayoum.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:Presd@fayoum.edu.eg
http://www.fayoum.edu.eg/
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 جامعة بني سويف

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمدأ منصور حسنأ.د/
 رئيس الجامعة

- 2130051/082 - 

 
 ي ــالبريد اإللكترون

 
info@bsu.edu.eg 

 www.bsu.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:info@bsu.edu.eg
http://www.bsu.edu.eg/
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 جامعة بنهــا

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/جمال عبدالرحيم محمد سوسة
 عة رئيس الجام

- 
3231888/013 

01005224877 

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

- 3223901/013 01220604020 

 أ.د/ناصر خميس بركات الجيزاوي
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث
- 3213504/013 01005354876 

 عامرأ.د/محمود مغربي عراقي 
شراف على قطاع خدمة المجتمع اإل

 وتنمية البيئة
- - 01001312707 

 أ/شيرين شوقي سليمان حبشي
 أمين عام الجامعة

- - 01222304742 

 أ/رفعت نان داود عبد المسيح
 أمين عام الجامعة المساعد للشئون اإلدارية

- - 01226644618 

 أيمن بيومي محمد عبد هللاأ/
مساعد للشئون أمين عام الجامعة ال
 المالية

- - 01205222282 

 رانيا محمد معتز علي عريبأ/
أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
- - 01223643968 

 وسام محمد حسن مسلمأ/
 مدير عام مركز المعلومات والتوثيق

- - 01065619063 

 Benha.university@gmail.com البريد اإللكترونـــي

 www.bu.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:Benha.university@gmail.com
http://www.bu.edu.eg/
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 جامعة سوهـــاج

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 مصطفي عبد الخالق أ.د/
 رئيس الجامعة

ب رئيس الجامعة لشئون خدمة ونائ
 الجتمع وتنمية البيئة

- 

4611920/093 
4605745/093 
4605030/093 
4601950/093 

01001986936 

 عبد الناصر محمد حسن يس       أ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- 
4603480/093 
4612291/093 

01006214569 

 أ.د/حسان حمدي عبد الرحمن نعمان
دراسات ائب رئيس الجامعة لشئون الن

 العليا والبحوث

- 4610578/093 01002554984 

 حمد القاضيكامل أ أشرفأ/
 أمين عام الجامعة

- 
4570007/093 
4612292/093 

01010299952 
 

 حمد جالل حسنأ/أ         
 مين عام الجامعة المساعدأ

- 4601433/093 01063601021 

 ف محمودومحمد عبد الرؤ/أ
 مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي

- 4612292/093 
01062192575 
01123418005 

 
 يــالبريد اإللكترون

 
president@sohag.edu.eg 

 www.sohag_univ.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:president@sohag.edu.eg
http://www.sohag_univ.edu.eg/
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 جامعة كفر الشيــخ

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 عبدالرازق يوسف دسوقيأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
3109590/047 
3109591/047 

01224582065 

 أ.د/محمد محمد عبدالعال
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  

 والطالب 

- 3109584/047 01001422577 

 حسن حسن عبد هللا يونسأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

- 3109586/047 01090222706 

 براهيم عبد القادر صالحرضا إأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 3109585/047 01005756324 

  د/علي صبري سليمان
 أمين عام الجامعة

- 
3109589/047 
3109588/047 

01002847490 

 ي ــالبريد اإللكترون

 

Kfs_info@Kfs.edu.eg 

 

 www.kfs.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

 

mailto:Kfs_info@Kfs.edu.eg
http://www.kfs.edu.eg/
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 جامعة دمنهــور

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 الحميدأ.د/عبد الحميد السيد عبد
لدراسات شئون انائب رئيس الجامعة ل

 والبحوث

- 
 

3368069/045 01006255206 

  حمد الهليأأ/
 أمين عام الجامعة

- 3368069/045 01009169162 

 أ/محمد عبد الخالق عامر 
مدير عام مركز المعلومات والتوثيق 

 اتخاذ القرار ودعم

- 3368069/045 - 

 
 
 

 البريد اإللكترونـــي
 

 

 
 

President@damanhour.edu.eg 
 

 الموقع على شبكة اإلنترنت
 

www.damanhour.edu.eg 
 

mailto:President@damanhour.edu.eg
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 جامعة بورسعيـــد

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم ارجي/فاكسخ داخلي

  أيمن محمد إبراهيمأ.د/
 رئيس الجامعة 

- 
3424075/066 
3402344/066 
3400344/066 

- 

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

 والطالب

- 3428164/066 - 

 محمود رزق راوية يحيىأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

- 3428165/066 - 

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

- 3428168/066 - 

 حمد فوزي صالح المصيلحيأ/سامية أ
 أمين عام الجامعة

- 3428169/066 - 

 محب فتحي هيبه عيد بكرأ/
أمين عام الجامعة المساعد للشئون 

 المالية

- 3428169/066 - 

 حمد محمد حمزةوليد إبراهيم أأ/
 ن عام الجامعة المساعدأمي

 داريةللشئون اإل

- 3424074/066 - 

 President@psu.edp.eg يالبريد اإللكترونـ

 www.psu.edp.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

mailto:President@psu.edp.eg
http://www.psu.edp.eg/
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 جامعة السويـــــس

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 السيد عبد العظيم الشرقاويأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
3523773/062 
3523772/062 

01002652005 

 حسين عطا  عليأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- 
3523773/062 
3523772/062 

01012549994 

 العاطي الشين أ.د/عبد
ب رئيس الجامعة لشئون الدراسات نائ

 العليا والبحوث

- 
3523773/062 
3523772/062 

01227359839 

 براهيم صالحالدسوقي إأ.د/
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 
3523773/062 
3523772/062 

01227835110 

 محمد علي حافظ/أ
ا (  أمين عام الجامعة ) ندبا

- 
3512445/062 
3523772/062 

01224615677 

 البريد اإللكترونـــي
 

president@usez.univ.edu.eg 

 

 الموقع على شبكة اإلنترنت
www.suez.edu.eg 

 

mailto:president@usez.univ.edu.eg
http://www.suez.edu.eg/
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 جامعة أســــــوان

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــيفأرقام التل

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أيمن محمود عثمانأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
3482233/097 
3480449/097 

- 

 - ةــعمومي الجامع

3480447/097 
3480446/097 
3482900/097 
3482901/097 

- 

 portal@aswu.edu.eg يالبريد اإللكترونـ

 لموقع على شبكة اإلنترنتا
 
 
 
 

www.aswu.edu.eg 
 
 
 

 

mailto:portal@aswu.edu.eg
http://www.aswu.edu.eg/
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 جامعة مدينة السادات

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 إبراهيم أحمد محمد بيوميأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
2659846/048 
2659853/048 

- 

  ف محمد عليأ.د/شري
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- 2659838/048 - 

 معاوية حنفي أ.د/شادن
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث

- 
2659856/048 
2659854/048 

- 

  خالد محمود محمد جعفر/أ.د
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة

- 
2659868/048 
2659847/048 

- 

 
 يــالبريد اإللكترون

 

 

President@usc.edu.eg 
 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

www.usc.edu.eg 

mailto:President@usc.edu.eg
http://www.usc.edu.eg/
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 جامعة جنوب الوادي

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حمد محمد حسن غرباويأ.د/يوسف أ 
 رئيس الجامعة

- 
3211717/096 
3211279/096 

01014163099 

 حمد أ.د/أحمد عكاوي عبد العزيز أ
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 

 والبحوث  

- 
3216128/096 
3217213/096 

01096191411 

  حمدبدوي شحات بدوي أأ.د/
 ئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبنائب ر

- 
3212012/096 
3212011/096 

01016869665 

 ال نصاري مصطفىحمد كمأ.د/أ
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة

- 
3217210/096 
3216487/096 

01006515768 

 يــالبريد اإللكترون
 
 

 
idsc@svu.edu.eg 

 
 

 
 

 الموقع على شبكة اإلنترنت
 
 

www.nv.aun.edu.eg 

 

mailto:idsc@svu.edu.eg
http://www.nv.aun.edu.eg/
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 جامعة العريــش

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 حسن عبدالمنعم إبراهيمأ.د/
 رئيس الجامعة 

- 
 

3320523/068 - 

 على شبكة اإلنترنتالموقع 
 
 

www.aru.edu.eg 
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 جامعة الوادي الجديد

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/عبدالعزيز طنطاوي
 رئيس الجامعة

- 
 

2928318/092 01227314271 

 أ.د/أحمد سيد حرباوي 
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب

- - 01066763600 

 أ.د/حسن عبداللطيف أبو العال 
س الجامعة لشئون خدمة نائب رئي

 المجتمع وتنمية البيئة

- - 0123971284 

 أ/ماهر حسين 
 قائم بعمل أمين عام الجامعة

- - 01026821336 

 أ.م.د/أحمد ثابت
 مدير شبكة المعلومات 

- - 01007221152 

 
 يــالبريد اإللكترون

 

Statisticsnewvalley@gmail.com 

 www.nvu.edu.eg الموقع على شبكة اإلنترنت

http://www.nvu.edu.eg/
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 جامعة األقصـــر

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 أ.د/محمد محجوب عزوز
 رئيس الجامعة

- 
2287246/095 
2287245/095 

01121521037 

 د./محمد رمضان سعدي
 المدير التنفيذي للمعلومات

 بالجامعة
- 2287245/095 01001429428 

 حمدجمال سيد أأ./
 مين عام الجامعة المساعدأ

- 
2287247/095 
2287245/095 

01005298422 

 
 يــالبريد اإللكترون

 

 

Info@luxor.edu.eg 

 

 
 الموقع على شبكة اإلنترنت

 
www.luxor.edu.eg 

http://www.luxor.edu.eg/
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 روحـــجامعة مط

 ةـــالوظيفو مــاإلس
 اتونــــــأرقام التليف

 ولــمحم خارجي/فاكس داخلي

 مصطفي يوسف النجارأ.د/
 رئيس الجامعة

- 
 عمومي الجامعة

4948489/046 
4940311/046 

- 

 محمود عباسأ.د/
 نائب رئيس الجامعة لشئون

 التعليم والطالب

- - 

 وليد محمد يحيىأ/
أعمال أمين عام ر يبتسيالمكلف 

 الجامعة

- - 01025351135 

 
الموقع على شبكة 

 اإلنترنت
 

www.mau.edu.eg 



  

 

175 
 

 وارئ ...ــن وطـخدمات أم

 الرقـــم الخدمــــة الرقـــم الخدمــــة

 180 المطافئ 13 مديرية األمن

 122 شرطة النجدة
اإلسعاف 
 المركزي

123 

 121 طوارئ الكهرباء 126 ياحةشرطة الس

 125 طوارئ المياه
طوارئ الغاز 

 الطبيعي
129 

 

 خدمات تليفونية ...

 مــــالرق الخدمــــة

 142 - 141 – 140 دليل التليفون

 188 – 111 استفسارات عامة

 124 تلغـــــراف
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 فهــــرس الدليـــل

 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 3 يـــةأوالً : المكاتب الرئيس

 4 مكتب السيد أ.د/رئيس الجامعــة 

 5 مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 6 مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 7 مكتب السيد أ.د/نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 8 لجامعة م امين عامكتب السيد/أ 

 9 مكتب السادة/ األمناء المساعدين 

 10 ثانياً : قطاع أ.د/رئيس الجامعة

 11 مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القراراإلدارة العامة ل 

 12 اإلدارة العامة للشئون القانونيــة 

 14 لتنظيم واإلدارةاإلدارة العامة ل 

 15 اإلدارة العامة لألمـــــن 

 16 صاءات المركزية إدارة اإلح 

 17 إدارة العالقات العامة 

 18 إدارة خدمة المواطنين 

 19 ثالثاً : قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 20 اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب 

 22 اإلدارة العامة لرعاية الشباب 

 24 اإلدارة العامة للمدن الجامعية 

 26 مات الطبيةاإلدارة العامة للخد 

 27 إدارة التغذيـــة 
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 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 28 إدارة متابعة التغذية والمدن الجامعية 

 28 التربية العسكرية 

 29 رابعاً : قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 30 اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث 

 31 ات الثقافيةاإلدارة العامة للعالق 

 32 اإلدارة العامة للمكتبات 

 33 أمانة مجلس الدراسات العليا والبحوث 

 34 مركز تطوير التعليم الجامعي 

 35 مركز ضمان الجودة -        شبكة المعلومات واإلتصاالت 

 36 خامساً : قطاع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 37 ئون خدمة المجتمعاإلدارة العامة لش 

 40 اإلدارة العامة لمشروعات البيئة 

 41 إدارة اإلتصاالت والمؤتمرات 

 42 سادساً : قطاع أمين عام الجامعـــة

 43 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية 

 44 اإلدارة العامة للموارد البشرية 

 45 مركز تنمية الموارد البشرية 

 46 لقياداتاألمانة الفنية للجنة الدائمة ل 

 47 اإلدارة العامة للشئون المالية 

 48 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن 

 49 اإلدارة العامة للشئون الهندسية 
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 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 50 اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري 

 51 إدارة مراقبة المخزون السلعي 

 52 أمانة مجلس الجامعة 

 52 ابعة التابع لمكتب السيد أ/أمين عام الجامعةإدارة المت 

 53 المطبعة المركزية 

 54 سابعاً :الخدمات اإلجتماعية

 55 اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس 

 56 نادي أعضاء هيئة التدريس 

 56 نادي العاملين بجامعة قناة السويس 

 57 جمعية التكافل والزمالة 

 57 ةجمعية الحج والعمر 

  الجمعية التعاونية لبناء المساكن ألعضاء هيئة التدريس والعاملين
 بجامعة قناة السويس

58 

 58 البنك األهلي المصري ـ فرع جامعة قناة السويس 

 59 ثامناً : كليات جامعة قناة السويس

 60 كلية العلوم 

 63 كلية الزراعة 

 69 كلية التربية 

 73 كلية الطب البشري 

 79 البيطري كلية الطب 

 84 كلية التجارة 



  

 

179 
 

 

 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 87 كلية الصيدلة 

 91 كلية السياحة والفنادق 

 94 كلية طب األسنان 

 98 كلية الحاسبات والمعلومات 

 101 كلية الهندسة 

 105 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 108 كلية التمريض 

 112 كلية األلسن 

 117 ضيةكلية التربية الريا 

 120 الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 

 123 معهد اإلستزراع السمكي وتكنولوجيا األسماك 

 125 معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث 

 126 المعهد الفني للتمريض 

 127 معهد الدراسات األفروأسيوية 

 129 ي ــتاسعاً : المستشفى الجامع

 130 لمكاتب الرئيسيةأوالً : ا 

  : ً131 مديري األقسام الطبية ثانيا 

  : ً132 رؤساء األقسام الطبيةثالثا 

 134 رابعاً : األقسام الداخلية 

  ً  136  : العيادات الخارجيةخامسا

 137 مبنى الجراحات التخصصية 

 138 المستشفى التخصصي 
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 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 143 يليةعاشراً : محافظة اإلسماع

 145 حادي عشر : وزارة التعليم العالي

 147 ثاني عشر : الجامعات المصرية 

 148 جامعة القاهرة 

 149 جامعة عين شمس 

 150 جامعة األسكندرية 

 151 جامعة حلوان 

 152 جامعة المنصورة 

 153 جامعة الزقازيق 

 154 جامعة المنوفية 

 155 جامعة أسيوط 

 156 جامعة طنطا 

 157 المنيا جامعة 

 158 جامعة األزهر 

 159 جامعة دمياط 

 160 جامعة الفيوم 

 161 جامعة بني سويف 

 162 جامعة بنها 

 163 جامعة سوهاج 

 164 جامعة كفر الشيخ 

 165 جامعة دمنهور 

 166 جامعة بورسعيد 
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 المحتويـــــات
رقم 
 ةالصفح

 167 جامعة السويس 

 168 جامعة أسوان 

 169 داتجامعة مدينة السا 

  170 جنوب الواديجامعة 

  171 العريشجامعة 

 172 جامعة الوادي الجديد 

 173 صرجامعة األق 

 174 جامعة مطروح 

 175 خدمات تليفونيةـ  خدمات )أمن ـ طواريء(
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  ناصر سعيد مندورأ.د/

 رئيس جامعة قناة السويس 

 هدى محمد فرج/أ  

 ةــــــام الجامعـأمين ع 

 

 أ/ياسر رجب عطية

 مدير عام اإلدارة العامة لمركز المعلومات

 والتوثيق ودعم اتخاذ القرار

 أ/رانيا أحمد أحمد توفيق

 اتــمدير إدارة الحاسب

 ـ تصميم الغالف م/هبة األمير محمد

 محمد أ/دعاء حسين

  قعبدالراز أ/زينب إبراهيم

 

 أ/أدهم عبدالحميد السيد

 رـمدير إدارة النش
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