الِيكل اإلداري إلدارح
الوؤهل رعبيخ الشجبة
الوسوى الىظيفى

الدرجه التكليف الىظيفى

رمضان أحمد بدوى

بكالوريوس خدمة اجتماعية

مديـ ــر اإلدارة

كبير

مدير االداره

بد العظيم محمد كابوه

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

األولى

سكرتير اتحاد الطمبو

ممى صادق الريفى

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

األولى

مسئول ثقافى

حمد أحمد شحاتو

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

األولى

مسئول رياضى

عيد عبد الغفار الصيفى(اجازة)

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

األولى

مد محروس

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثانية

حمد أمين زايد ( اجازة )

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثانية

حمد حسنين الخضراوى

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثانية

لجنو رياضين

ح اهلل رمضان زىران

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثانية

لجنو جوالو

بد الرحمن أبو عريشة

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثانية

لجنو عمميو

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثالثة

لجنة عممية

بد الغنى مطاوع (اجازه)

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثالثة

جب أحمد غيط (اجازة )

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائى رياضى

الثالثة

صطفي عبدة شمبى

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

أخصائي رياضى

بد الرسول أحمد عيسي

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

أخصائي رياضى

حسن محمود طعيمة

رقن الغرفه
مدير اإلدارة
/601أ

مسئول أسر
غرفو الرياضين
/601أ

تابـــــــــــع

م

االسم

المؤىل

تبثع الِيكل اإلداري إلدارح رعبيَ
التكميف الوظ
الدرجو
المسمى الوظيفي
الشجبة

 61وسام حمال محمد أبو سعد

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

لجنو عمميو

 68ىيثم عاطف عمى جعفر

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

جوالو

 67وداد صالح جودة السروى

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

رياضى

 61منال بدر ابراىيم قالش

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضى

الثالثة

مسئول مركز

 00محمد عاطف محمد زىران

بكالوريوس تربية رياضية

أخصائي رياضي

الثالثة

رياضى

 06ياسر لبيب مرسى عمار

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

كبيــر

مسئول الفرقو

 00مجدى سعد السيد عتيم

ليسانس اداب

أخصائى اجتماعى

األولى

مسئول ثقافى

 02شريف سعيد عبد الحميد

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثانية

مسئول فرقو ن

مسئولو فرق

 01لميس جمال عبد العظيم

ليسانس اداب

أخصائى اجتماعى

الثانية

 01سحر سمير محمد رجب ( اجازة )

بكالوريوس الخدمة االجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثانية

 01احمد حامد عمى ابو شنب

بكالوريوس خدمة اجتماعية

اخصائى امن

الثالثة

اسر  +فنى

 08أحمد سمير توفيق ابو حصوة

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

مسئول فرقو

 07احمد عادل عبد السالم السبكى

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

اجتماعى حج

 01محمد سمير المعداوى

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

مسئول فرقو

 20دينا فتحى ىاشم

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

مسئولو فرق

 26سعيد رمضان عبد الرحمن

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثو

مسئول فرقو

 20وليد سعد الدين محمد طمبو

بكالويوس .تربيو فنيو

أخصائى فنون

الثالثو

المعرض الفنى

 22حكمت حسين عبد الرحمن ( اجازة )

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

مسئولو فرق

 21سماح عادل شاكر الفيشاوى (انتداب )

بكالوريوس اقتصاد منزلي

باحث دراسات عميا

الثالثة

تابع

تبثع الِيكل اإلداي إلدارح رعبيَ الشجبة
المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

م

االسم

 21والء محمود أبو مصطفى

بكالوريوس تربية نوعية

أخصائى فنون

الثانية

لجنو فنيو

 21نسرين جمال عبد العظيم

بكالوريوس اقتصاد منزلي

أخصائى فنون

الثالثة

لجنو فنيو

 28عظيمة مصطفى األىبل

بكالوريوس اقتصاد منزلى

أخصائى فنون

الثالثة

لجنو فنيو

 27صالحة عبد العزيز صالح

دبموم صناعة

فنى رسوم وزخرفة

الثالثة

فنى زخرفو

 21يمنى حسن زكى الحداد

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثو

المعرض الفنى

 10فيرة عبد المسيح جرجس

بكالوريوس تربية رياضية

اخصائى رياضى

الثالثة

نشاط فنى

 16والء سعد حسن عمار

معيد فنى صناعى

فنى حياكة وتظريز

الرابعة

فنى زخرفو

 10ابتسام عادل صابر البربرى

دبموم صناعة

فنى رسم وزخرفة

الرابعة

فنى زخرفو

الِيكل اإلداري إلدارح الْرش التعليويخ
م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

1

مصطفى طو عبد الحميم

بكالوريوس ىندسة

ميندس كيرباء

األولى

0

اميره كمال الحداد

دبموم صناعى

فنى حياكة وتتظريز

الرابعة

سكرتاريو الورش التعميمية

2

صباح مجدى مصطفى شمبى

بكالوريوس زراعة

ميندس زراعى

الثالثة

مسئول تشغيل الورش الميكان

1

عبد الرحمن فتحى جويمى

راسب اعدادية

نجار اول

الثالثة

مرافق

1

عمى ابراىيم ندا

أعدادية

عامل فنى

الثالثة

مرافق

1

أحمد محمد أحمد دياب

محو امية

نجار

الرابعة

مرافق

8

محمود عبد اليادى الجمل

دبموم ثانوي صناعي

فنى ورش

الثانية

مساعد

7

سعد إسماعيل محمد مميك

محو امية

نجار

السادسة

مرافق

1

صابر عبد الرحمن محمد

دبموم ثانوي صناعي

فنى صيانة وتشغيل

الثانية

فنى تشغيل

60

مجدى شاكر عبد الفتاح

معيد فنى صناعى

فنى ورش

الرابعة

فنى تشغيل

66

محمد طو السيد قديرة

دبموم اعداد فنيين صناعيين فنى رسم ىندسى

الثانية

فنى تشغيل

60

نو ار عبد الخالق عبداهلل

الرابعة

فنى تشغيل

معيد اعداد فنيين

فنى ورش

التكميف الوظيفى
قائم بعمل مدير ادارة الورش
التعميمية

تابـــــع

م

االسم

المؤىل

62

أسماء جالل السيد المشد

بكالوريوس ىندسة

61

أحمد عبد اليادى المنياوى

61

رشا شوقى محمد الخولى

61

جالل معوض رزق معوض

68

سحر رمضان محمد

دبموم المدارس الثانوية
الصناعية
دبموم صناعى
دبموم اعداد فنيين
صناعيين
بكالوريوس ىندسة

تبثع الِيكل اإلداري إلدارح الْرش
التكميف الوظيفى
التعليويخجة
الدر
المسمى الوظيفى
ميندس كيرباء

الثالثة

مسئول ورشو الكيرباء

فنى ورش

كبير

مساعد أول

فنى صيانة وتشغيل

الرابعة

مساعد ثانى

فنى رسم

الثالثة

مكتب التشغيل

ميندس الكترونيات

الثالثة

مسئول ورشو الكترونيات

الكترونيات

أخصائية معمل الطباعو والح

67

نعمات أحمد عبد العظيم

بكالوريوس عموم

أخصائي معمل

الثالثة

61

والء نور الدين كامل البنا

بكالوريوس عموم وتربية

باحث شئون تعميم

الثالثة

00

عبد الستار عبد اهلل عامر

دبموم صناعي

فنى صيانة وتشغيل

الثانية

مساعد أول ورشو االلكترونيات

06

مرفت عبد الستار

دبموم صناعي

فنى ورش

الرابعة

مساعد ثانى

باألحماض

أخصائية معمل الطباعو والح

باألحماض

الِيكل اإلداري إلدارح الوعبهل

م

المؤىل

ة السيد شمبى المميجى بكالوريوس عموم

ات عمي عبد الرضى

بكالوريوس عموم وتربية

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

مدير اإلدارة

األولى

مدير ادارة المعامل

باحث شئون تعميم

الثالثة

سكرتاليو ادارة المعامل

الدارة جميع الفنيين أصحاب العيد الموزعين عمى معامل األقسام العممية بالكمية

رقم الغرفو

الياتف

.....

.....

الِيكل اإلدارٓ لْحذح هتبثعَ الخريجيي
(وكيل الكلية لشئىى التعلين والطالة )
م

االسم

المؤىل

6

ايات محمد ابراىيم ابو احمد

بكالوريوس سياح وفنادق

0

أسماء محمود محمد مطاوع

بكالوريوس عموم

المسمى الوظيفى
اخصائى عالقات
عامة
أخصائى معمل

الدرجو

التكميف الوظيفى

الثالثة

متابعة شئون الخريجين

`الثالثة

اجازه خاصو

الِيكل اإلدارٓ لْحذح صبالد الحبست
م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

1

سعاد أحمد ىنداوى يوسف

بكالوريوس ىندسة

ميندسة

كبير

مشرفة الصاالت

3

ماجدة محمد مرسى الحامولى

دبموم المعيد الفني

فنى ورش

كبير

مسئولة عيدة صالة الحاسب

الصناعي
1

عزمى ميدى الحامولى

دبموم تممذة صناعية

فنى صيانة وتشغيل

مسئول عيدة صالة الحاسب

الثانية

هكتت ّكيل الكليخ للذراسبد العليب
ّالجحْث
م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

1

أنوار صالح اسماعيل السقا

بكالوريوس تجارة

محاسب

الثالثة

سكرتارية المكتب

2

نجالء عبد العظيم زىران

دبموم تجارة

كاتب شئون ادارية

الرابعة

سكرتارية المكتب

الِيكل اإلداري إلدارح للذراسبد العليب
ّالجحْث
المؤىل
االسم

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

م
6

رحاب محمدعبد العزيزعمارة

بكالوريوس تربية رياضية

اخصائى رياضى

األولى

شئون عالقات ثقافيو

0

حمدى سميمان عبد الجواد

ليسانس اداب

اخصائى مكتبات

كبير

دبموم وتمييدى ماجستير

2

نيممى رمضان عبد الرحمن

بكالوريوس تجارة

باحث شئون تعميم

الثانيو

تأىيل وتمييدى قسم الفيز

1

شربات صنع اهلل فباض

بكالوريوس تجارة

محاسب

الثانيو

تسجيل ماجستير اتصاالت

1

دعاء حسن محمد شريف

ليسانس اداب

باحث دراسات عميا

الثانيو

دبموم وتمييدى ماجستير

1

رشا عبد المنعم الصنصفتى

بكالوريوس تربيو

أخصائى بحوث عمميو

الثالثة

دبموم وتمييدى ماجستير

8

ميا صبرى محمد الزغبى

ليسانس اداب تربية

باحث دراسات عميا

الثالثة

تسجيل ماجستير تحكم وح

7

سماح منصور خميل المطخ

ليسانس دراسات اسالمية

اخصائى عالقات ثقافية

الثالثة

عالقات ثقافيو (مؤتمرات

1

كرستينا جرج رياض

ليسانس اداب

باحث دراسات عميا

الثالثة

دكتوراه قسم اتصاالت

 60ىانم محمد بيجت سعيد فارس

ليسانس اداب

باحث دراسات عميا

الثالثة

تسجيل ماجستير حاسبات

 66مروة محمود سعيد حسان

ليسانس اداب

أخصائى بحوث عممية

الثالثة

دكتوراه قسم تحكم  +ماج

 60مروة مصطفى عبد العزيز

ليسانس اداب

أخصائى عالقات ثقافية

الثالثة

دكتوراه قسم حاسبات

 62سوزان جابر محمد شيحة

ليسانس اداب

باحث دراسات عميا

الثالثة

دكتوراه قسم اتصاالت

 61ياسر محمد حجازى

دبموم تجارى

كاتب شئون إدارية

الثانيو

المجمو العمميو

 61صفاء حسن عباس ابو الحسن

بكالوريوس اقتصاد منزلى

اخصائى بحوث عممية

الثالثة

بحوث عمميو

 61بسمو عشماوى عبده

ليسانس اداب

أخصائى بحوث عمميو

الثالثة

بحوث عمميو

مية مسئولية ابالغ وحدة تنمية الموارد البشرية فى حال تغير البيانات المدرجة فى ىذا الكشف)

العربية والعموم

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

مدير اإلدارة

كبيــر

مدير االداره

اخصائى مكتبات

كبير

االشراف على أعمال المكتبه

باحث دراسات عميا

الثانية

الخدمو المكتبيو __ الفتره المسائيو

اخصائى مكتبات

الثانية

مسئولو برنامج F.L.S

اخصائى مكتبات

الثانية

الخدمو المكتبيو _مسئولو االستعاره _F.L.S

اخصائى مكتبات

الثانية

الخدمو المكتبيو _مسئولو الرسائل _F.L.S

اخصائى مكتبات

الثالثة

خدمو المكتبيو __ الفتره المسائيو

أخصائى اجتماعى

الثالثة

مسئولو شبكو االنترنت لمطمبو

أخصائى اجتماعى

الثالثة

الخدمو المكتبيو _ البوابو االلكترونيو

أخصائى عالقات ثقافية

الثالثة

الخدمو المكتبيو _ البوابو االلكترونيو

أخصائى مكتبات

الثالثة

الخدمو المكتبيو _مراجعو عمى البرنامج F.L.S

اسم ورقم الغرفو

الياتف

المكتبة
/667أ

8621

الِيكل اإلداري إلدارٍ الوكتجخ

المية

أخصائى أجتماعى

الثالثة

مسئولو ش  .ت الطمبو

اخصائي مكتبات

الثالثة

مدخل بيانات  - F.L.Sالخدمو المكتبيو

اخصائي مكتبات

الثانية

.............

اخصائي مكتبات

الثانية

.............

اخصائى احصاء

الثالثة

.............

باحث شئون تعليم

الثالثة

.............

م

االسم

22

أمير أحمد سرور
مى محمود صالح
امينه محمد عبد
السميع

المؤهل
ليسانس
اداب
ليسانس
اداب
ليسانس
اداب

المسمى
الوظيفى
اخصائى
مكتبات
اخصائى
مكتبات
اخصائى
مكتبات

الدرجة
الثالثة
الثالثة
الثالة

التكليف
الوظيفى

رقم الغرفة

الهاتف

هكتت ّكيل الكليخ لشئْى خذهخ الوجتوع ّتٌويخالجيئخ
م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

6

يسرى عمى محمد صالح

دبموم تجارة

كاتب شئون إدارية

كبير

مدير مكتب

0

أميرة السيد اسماعيل بركات

بكالوريوس تربية نوعية

باحث شئون تعميم

الثالثة

سكرتاريو

ّحذح شئْى خذهخ الوجتوع ّتٌويخالجيئخ
م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

6

والء عادل عبداهلل القاصد

بكالوريوس خدمة اجتماعية

أخصائى اجتماعى

الثالثة

سكرتارية الوحدة

الِيكـــل اإلدارٓ إلدارح الـــــْرش
اإلًتبجيخ

(وكيل الكلية لشئىى خدهة الوجتوع وتنوية البيئة )

م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

1

زينب سعد عبد الحميد العيسوى

بكالوريوس تعميم صناعى

باحث شئون تعميم

الثالثة

إدارة الورش اإلنتاجية

الِيكل اإلداري لٌبدٓ تكٌْلْجيب الوعلْهبد

م

االسم

المؤىل
صابر يونس

أطعمةداغر
محمد أبو
2
فتحىوعموم
ماجيستير تغذية

الِيكل اإلداري إلدارح الحسبة العلوي

المسمى الوظيفى

المؤىل
المسمى الوظيفى
دبموم تجار
ى باحثين شئون
كبير

الدرجو
كبيرشئون ماليو
كاتب

الدرجو
التكميف الوظيفى
الثانيو
إداري

التكميف الوظيفى

رقم الغرف

أمين معمل الحساب

تعميم

كيم النعناعى

/221ب

بكالوريوس تجارة

محاسب أول

كبير

قائم بعمل المدير

جندى

ليسانس اداب

باحث دراسات عميا

الثالثة

إداريو بالمركز

محمد عمى

ليسانس اداب

باحث شئون تعميم

الثالثة

إداريو بالمركز

راد

دبموم المعاىد الفنية الصناعية

فنى ورش

الرابعة

إدارى بالمركز _ فنى

التْقيع:

لْحذح ىذا الكشف)
ة الموارد البشرية فى حال تغير البيانات المدرجة فى
التسْيق
الِيكـــل اإلدارٓ

(وكيل الكلية لشئىى خدهة الوجتوع وتنوية البيئة )

م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

1

محمد عبد الفتاح الجافى

دبموم تجارة

كاتب شئون ادارية

الرابعة

سكرتارية الوحدة

الِيكل اإلدارٓ لوركس اإلستشبراد الٌِذسيخ

م
سعيد ابراىيم عابدين

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

رقم الغرفو

ليسانس آداب

أخصائي عالقات ثقافية

الثالثة

سكرتير المركز

/أ301

فنى

ابراىيم أحمد ياسين

بكالوريوس ىندسة الكترونية

ميندس الكترونيات

الثالثة

ميندس بالمركز

فوزى محمد عمران

بكالوريوس ىندسة الكترونية

ميندس الكترونيات

الثالثة

ميندس بالمركز

عمى محمد البيو

ليسانس آداب

أخصائى أمن

الثالثة

رسام ومصمم

ف عامر يوسف خميفو أجازه

بكالوريوس اليندسة اإللكترونية

ميندس إلكترونيات

الثالثة

ميندس بالمركز

محمد المصرى (آجازه)

بكالوريوس ىندسة

ميندس

الثالثة

مدير المركز

سعيد اسماعيل السيد

بكالوريوس هندسة الكترونية

مهندس الكترونيات

الثالثة

حجز األمتحانات

مجدى مالح نوير

بكالوريوس تربية نوعية

أخصائى فنون

الثالثة

إستعالمات  -حجز دورات

سعيد الشرقاوى

بكالوريوس تربية نوعية

باحث شئون تعميم

الثالثة

حجرة النت

حامد السرسى

بكالوريوس تربية نوعية

باحث شئون تعميم

الثالثة

حجرة األستعالمات

عبد اليادى محمود

معيد حاسب آلى

صراف

الرابعة

صيانة ومراقب إمتحان

عبد النبى يوسف

معيد حاسب آلى

مدخل بيانات

الرابعة

صيانة ومراقب إمتحان

ليسانس آداب فرانساوى

باحث دراسات عميا

الثالثة

حجز األمتحانات

بيل عبد الرحمن

الِيكل اإلدارح لْحذح األزهبد
ّالكْارث

/أ307

/أ431

/121أ

/121أ

/121أ
/122أ

م

االسم

المؤىل

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف

1

سماح فرماوى عمي الجندى

بكالوريوس تربية نوعية

باحث شئون تعميم

الثالثة

سكرتاري

2

ىالة عادل عبد العاطى الكردى

بكالوريوس تربية نوعية

اخصائى عالقات عامة

الثالثة

الِيكل اإلدارٓ لقسن ٌُذسخ اإللكترًّيبد ّاالتصبالد
الكِرثبئيَ
م

االسم

المؤهل

المسمى الوظيفى

الدرجه

التكليف الوظيفى

6

سيير عبد المنعم الشيخ

بكالوريوس ىندسة

ميندسة

كبير

مشرف معمل رابعو

0

رحاب رمضان قطب

بكالوريوس ىندسة

ميندس الكترونيات

الثالثة

معمل رابعو

2

عايدة سميمان عمى

دبموم اعداد فنيين صناعيين

فن ــى ورش

كبير

معمل رابعو

1

سمية عبد الحى عبد الحق

دبموم تجارى

كاتب شئون إدارية

كبير

كبير كاتب شئون ما

1

عبير حمد محمد عمار

معيد فنى صناعى

فنى خياطة وتطريز

الرابعة

المشاريع _ متابعو ا

1

شيماء محمد مشمشة

دبموم تجارى

كاتب شئون تعميم

الرابعة

مجمس القسم

8

أم محمد غريب السيد شرف

دبموم تجارى

كاتب شئون ادارية

الرابعة

أمين معمل صالو ال

7

ناىد محمد عباس

بكالوريوس ىندسة

ميندس الكترونيات

الثالثة

صاالت الحاسب

1

رشا فوزى وىبو

بكالوريوس تربية نوعية

أخصائى عالقات عامة

الثالثة

مسئولو العالقات الع
البحوث بالقسم

 60عفاف محمدعشيبو (اجازه)

بكالوريوس ىندسة

ميندسة

الثالثة

مشرف معمل ثالثة

 66ساره صالح الطباخ

بكالوريوس ىندسة

ميندس الكترونيات

الثالثو

معمل الثالثو

فنى صيانة وتشغيل

الثالثة

معمل ثالثو

فنى رسم وزخرفة

ال اربعة

 60منى أحمد عبد الحميد نصار
 62رضا عبد المقصود عبد

دبموم المعاىد الفنية
الصناعية
دبموم صنايع

(الشخص الموقع

معمل ثالثو

كل اإلدارٓ لقسن اإللكترًّيبد الصٌبعيَ ّالتحكن
م
6
0
2
1
1
1
8
7
1
60
66

االسم

المؤىل

سيير متولى

دكتوراة ىندسة

عفيفى الالىونى

االلكترونيات الصناعية

أمال مختارأحمد
عميان

حمدى محروس
الدبوس
نيفين محمود
مصطفى سالمة
عال عاطف
صقر
منى فيمى عبد
اليادى بطو

سحر محمود

بسيونى قشوة
ضحى جابر

مميط

ىبة عبد الرازق
عطوان
محمد زكى عمى
سالم

 60ممدوح يوسف

الوظيفى
ميندسة

كبير

بكالوريوس ىندسة

ميندسة

كبيـر

بكالوريوس ىندسة

ميندس

الثانية

بكالوريوس ىندسة
بكالوريوس عموم
دبموم تجارة
دبموم صناعى
بكالوريوس ىندسة
إلكترونية

ىويدا عبد الوىاب دبموم المدارس الثانوية
عبد الجواد

المسمى

الدرجو التكميف

الفنية الصناعية
دبموم فنى صناعى
دبموم زراعي
دبموم المدارس الثانوية

ميندس
الكترونيات
أخصائى
معمل
كاتب شئون
إدارية

فنى رسم

وزخرفة

ميندس

إلكترونيات

محضــر
معمل
فنى حياكة
وتطريز
محضر
معمل
محض ــر

الثالثة

الرابعة
مشرف عمى معمل

معمل األجيزة الطبية
معمل  BLCوالمعرض
الفنى

الرابعة

سكرتارية قسم تحكم

الثالثة

سكرتارية قسم تحكم

الرابعة
الثانية
الثانية

/102ب

.....

مايكرو كنترول

الثالثة

كبير

الغرفو

مشرف معمل الفرقة

سكرتارية قسم تحكم

الثالثة

اسم ورقم

الياتف

/120ب

سكرتارية

القسم

/020ب

....

8028

معمل الفرقة الثانية -

معمل مايكرو كنترول

امينو معمل B.L.C

/101ب

....

أمينة معمل الفرقة الثانية

(تحكم  -اتصاالت )

امين معمل الفرقة الثالثة
امين معمل اليندسة الطبية ومعمل
أبحاث الدراسات العميا

/061ب

...

/000ب

....

القطان
62

61

الزراعية

صباح مصطفى
عمى غزالة

جمال فرج عبد
النبى

معمل

دبموم ثانوي زراعي

دبموم ثانوي زراعي

محضــر

معمل

محضــر

معمل

امينو معمل مايكرو
الثانية

الثانية

كنترول -ومعمل ماتالب
 -المعرض الفنى

امين معمل FB.GA

وصالة المشاريع

/122ب

.....

/208ب

....

تابـــــــــــع

المسمى الوظيفى

الدرجو

التكميف الوظيفى

رقم الغرفو

الياتف

وي تجاري

كاتب شئون مالية

الثالثة

معمل أبحاث

....

...

وي صناعي

فني صيانة وتشغيل

الثالثة

أمين معمل طبية

....

...

رة

كاتب شئون ادارية

الرابعة

أمينة معمل الفرقة األولى (إلكترونيات)

....

...

تبثع الِيكل اإلدارٓ لقسن
اإللكترًّيبد الصٌبعيَ
ّالتحكن

م

الِيكل اإلدارٓ لقسن
االسم ٌُذسَ ّعلْم الحبستالمؤهل

المسمى الوظيفى

الدرجه

التكليف الو

0

عواطف عبد السالم جمعة

بكالوريوس ىندسة

ميندسة

كبير

اشراف عمى

2

مرفت حافظ أبو ربع

دبموم تجاري

كاتب شئون مالية

الثالثة

سكرتارية قس

1

سماح ابراىيم محمد زىران

ليسانس دراسات اسالمية عربية

باحث دراسات عميا

الثالثة

سكرتارية قس

1

طارق محمد عبد الحميد عبداهلل

ليسانس اداب تربية

باحث دراسات عميا

الثالثة

سكرتارية ق

1

مرفت حسن حمزة

معيد فنى تجارى

كاتب شئون ادارية

الرابعة

سكرتارية ق

8

هانم عبد الهادى محمد

بكالوريوس زراعة

باحث شئون تعليم

الثالثة

معمل الفرقه

ىادية منشاوى عطا اهلل

دبموم اعداد فنيين صناعيين

فنـ ــى ورش

كبير

معمل الفرقو

1

عبير أحمد أحمد العيسوى

معيد فنى صناعى

فنى صيانة وتشغيل

الرابعة

أمين معمل

60

وداد حمدى الناوى

دبموم زراعى

فنى زراعى

الرابعة

شبكات النت

66

عايدة محمد مرزبة

دبموم صناعى

فنى صيانة وتشغيل

الثالثة

معمل الفرقو

62

سميره عبد المرضى بيومى

دبموم ثانوي زراعي

محضــر معمل

الثانية

معمل الفرقو

61

ثريا رزق أحمد شريف

دبموم صناعى

فنى حياكة وتطريز

الرابعة

معمل الفرقو

7

الِيكل اإلدارٓ لقسن
الفيسيقب ّالريضيبد
م

االسم

6

ىايدى عطا عطا النجار بكالوريوس تربية نوعية

0
2

مرفت صالح عبد
الحميد عتيم

المؤىل

دبموم تجاري

المسمى الوظيفى
باحث شئون
تعميم
كاتب شئون
إدارية

رحاب مديح حممي أبو

بكالوريوس العموم

باحث شئون

العال

والتربية

تعميم

الدرجو التكميف
الثالثة

سكرتارية

الثالثة

سكرتارية

الثالثة

صالو الحاسب

رقم الغرفو

/ 102أ

/أ428

الياتف

7218

........

1
1

منال مجدى عبد الغنى
فايزة أحمد مصطفى
عالم

معيد فنى تجارى
دبموم ثانوى زراعى

1

سناء عبد اهلل عبدالحق

دبموم ثانوي تجاري

7

ميا حمدى محمود

دبموم صنايع

7

حسنو عمر عمى

دبموم تجاره

1

أمنية ناصر محمد نبوى

بكالوريوس عموم

 01منى محمد شوقى موسى
 66ىانم عمر عمي عنبر

دبموم المدارس الثانوية
الصناعية
دبموم صنايع

كاتب شئون
إدارية
محض ــر معمل
كاتب شئون
إدارية
فنى زخرفو
كاتب شئون
اداريو

الرابعة

صالو الحاسب

الثانية

فنى معمل فيزياء

الثالثة

أمين معمل الفزياء

الرابعو

معمل النانو

الرابعو

/601ب

7134

أمين معمل ابحاث
الفيزياء

أخصائي معمل

الثالثة

معمل الكمياء

فنـ ــى معمل

كبير

معمل الكمياء

فني رسم وزخرفة

الرابعة

أمينة معمل كيربية الفرقة
األولي

/أ122

7136

