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 تمهـــــــــــــــــيد
 

  2022  مارس   هذه الوثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا في تقدم  

 تشمل هذه الوثيقة و  العاملين نات بيا   وتتضمن

 توضح مؤهالت اعضاء الجهاز االدارى.احصائية عددية  •

 . واألقسام المختلفةأعداد أعضاء االدارات   •

  المعينين   والوظائف  وخبراتهم  ومؤهالتهم   وفنيين   إداريين  من  العاملين  جميع   بأسماء  قائمة •

 .التعيين بداية  وتاريخ عليها

 وهللا ولــــــــــــــــــى التـــــــــــــوفيق،،،  

 منى البسيونى أ.د.                  

 عميــد األكاديـــــمية 
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 احمد عطية احمد   عبد اللطيف سيد   ع/ محمد مصطفى   محمد عبد الغفار  محمود احمد   د/ محمد حسن  

 شئون إدارية ملحق  شئون إدارية رئيسى   مدير االمن   مساعد األمين العام مساعد األمين العام مساعد األمين العام

 

    
 أحمد محمود أبو زيد  السعود أحمد أبو   محمد حسن سعيد  محمد سيد احمد  

 شئون خريجين  متابعه تعليميه  شئون عاملين  أ ه ت شئون 

    
 محمد محمود يسرى   احمد رأفت احمد  احمد فتحى  طارق رشدى  عميد/ عبد المنعم حامد محمود الجوهرى

 مشتريات ومخازن شئون القانونيه اإلستحقاقات  ماليات األمني العام 

دارات مديرى اإل
    باألكاديمية 

 محمد جمعه سالمه    محمد فتحى محمد   هدى عبد المنعم

 المطبعه  توزبع الكتب التدريب الصيفى 
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 احصائية عددية 

 توضح مؤهالت أعضاء الجهاز االدارى 
 

 ماجستير  دكتوراة  المؤهل
بكالوريوس او 

 ليسانس 
معهد /دبلوم  

- أخرى)ثانوى 
.( -عداديةا  

بدون 
 مؤهل

 المجموع

 394 66 20 130 163 11 4 العدد 

 

 

 
 

 
 
 

  

دكتوراة ماجستير
بكالوريوس او 

ليسانس
معهد/دبلوم

-ثانوى )أخرى
.(-اعدادية

بدون مؤهل

األعداد 4 11 163 130 20 66
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2202مارس بيان عددي باإلدارات و األقسام حتى    

 

 
 
 

 الصافى  رعاية طفل  القوة االدارة / القسم

دارى الجهاز اإل    302  2 822  

مهندسين عاملين بمعامل األقسام العلمية      14  2 93  

دارية  اإل شؤونال    47  1 37  

األمن    49 0 49 

439 اإلجمالى  5 938  

األعداد
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اإلداريين مهندسين عاملين 
بمعامل األقسام العلمية 

الشؤون اإلدارية  األمن

األعداد 230 41 74 49

توزيع اعضاء الجهاز االدارى
حتى اول مارس

األعداد



 

 األكاديمية الحديثة  
 للهندسة والتكنولوجيا     

  

 

 2022مارس  الجهاز االدارى         –وثيقة االمكانيات البشرية 
 

 توزيع أعضاء اجلهاز اإلدارى على اإلدارات املختلفة 
الدايني ا: أوال  

 

 الصافي  رعاية طفل  القوة  اإلدارة / القسم  م

 1  1 األمين العام  1

 1  1 مساعد األمين العام لالستحقاقات  2

 1  1 مساعد األمين العام للشئون اإلدارية  3

 1  1 مساعد االمين العام لشئون الطلبة  4

 1  1 مدير األمن 5

 1  1 مدير الشئون اإلداريه مبنى الرئيسى  6

 1  1 مدير الشئون اإلداريه مبنى الملحق  7

 7  7 إدارة شئون العاملين والتأمينات 8

 3  3 إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس  9

 10  10 إدارة شئون الطلبة  10

 11  11 إدارة المتابعة التعليمية 11

 7  7 إدارة شئون الخريجين  12

 9  9 اإلدارة الماليه  13

 3   3 إدارة اإلستحقاقات  14

 3   3 إدارة الشئون القانونية   15

 14   14 إدارة الصيانة  16

 4   4 إدارة المشتريات و المخازن  17

 3   3 قسم رعاية الشباب  18

التدريب الصيفيمكتب  19  5   5 

 7  7 مكتب التسجيل  20

 3   3 قسم اإلمتحانات  21

 3  3 قسم الجودة  22

 3   3 المكتبة العلمية 23

 8   8 شئون طبية  24

 4   4 توزيع كتب 25

 2   2 قسم األرشيف  26

 4   4 سنترال 27

 2  2 كارنيهات 28

29 M.I.S 7   7 

 5   5 سائقين  30

 29   29 المطبعه  31

 5   5 فنيين علوم أساسية  32

1  11 فنيين اتصاالت 33  10 

 23   23 فنيين تصنيع  34
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 الصافي  رعاية طفل  القوة  اإلدارة / القسم  م

 7   7 فنيين عمارة 35

 1  1 فنيين مدنى  36

 6   6 فنيين حاسبات  37

 2   2 مكتب األمين العام    38

 3   3 مكتب أ.د/ العميد  39

التعليم والطالب سكرتارية أ.د/ الوكيل لشئون  40  1 1 0 

 1   1 سكرتارية أ.د/ الوكيل للدراسات والبحوث  41

 1   1 سكرتارية إتصاالت  42

 1   1 سكرتارية حاسبات  43

 1   1 سكرتارية علوم أساسية  44

 2   2 سكرتارية تصنيع 45

 1   1 سكرتارية عمارة  46

 1  1 سكرتارية مدنى  47

الخريجين وحدة متابعة  48  1   1 

302 إجمالى  الجهاز االدارى   2 822  

 

 اثنيا : املهندسني 
 

 الصاف  رعاية طفل  القوة  االدارة / القسم 
14 مهندسني عاملني مبعامل األقسام العلمية       2 93  

14 اإلمجال   2 93  
 
 

 اثلثا : اخلدمات االدارية 
 

 الصاف  رعاية طفل  القوة  اإلدارة / القسم  م
14 1 42 اخلدمات ابملبىن الرئيسى  1  
23   32 اخلدمات ابملبىن امللحق  2  

47 إمجاىل اخلدمات اإلدارية  1 37  
 

ادارة األمن :    رابعا  
 

 الصاف  رعاية طفل  القوة  اإلدارة / القسم  م
 28   28 األمن ابملبىن الرئيسى  45
12 األمن ابملبىن امللحق  46    12  
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 49  49 إمجاىل األمن 

قائمة أبمساء مجيع العاملني من إداريني وفنيني ومؤهالهتم وخرباهتم 
 والوظائف املعينني عليها واتريخ بداية التعيني

اجلهاز اإلداريوال  ا  

 المسمى الوظيفى اإلدارة / القسم  االسم  م

 الدرجة 
 
 

 تاريخ استالم العمل 
 مهام عمله 

الدرجة  
 العلمية 

تاريخ  
الحصول  

 عليها 

 

1 
عبد المنعم حامد   

 محمود الجوهرى
 االمين العام    االمين العام   

بكالوريوس  
 علوم عسكريه  

 االمين العام    2007أغسطس  1 1990

2 
د / محمد محمد  

 حسن مصطفى 
مساعد األمين  

 العام لالستحقاقات 
مساعد األمين العام  

 لالستحقاقات 
دكتوراه  فى  

 اإلدارة العامه  
 2000أكتوبر  25 2018

مساعد األمين العام  
 لالستحقاقات 

3 
محمود احمد  

 عطاهللا محمد 

مساعد األمين  
العام للشئون  

 اإلدارية 

مساعد األمين العام  
 للشئون اإلدارية 

ليسانس  
 حقوق  

 2007أكتوبر  20 2001
مساعد األمين العام  

 للشئون اإلدارية 

4 
محمد عبد الغفار  

 عبد العزيز على 

مساعد األمين  
العام لشئون  

 الطلبة 

مساعد األمين العام  
 لشئون الطلبة 

بكالوريوس  
 تجارة 

 2022فبراير  1 1985
مساعد األمين العام  

 لشئون الطلبة 

5 
عقيد/ محمد  
مصطفى محمد  

 عبدالحافظ 
 مدير االمن   مدير االمن  

بكالريوس  
 علوم عسكرية  

 مدير االمن   2017سبتمبر   28 1996

6 
عبد اللطيف سيد  

 سيد احمد 
مدير شئون إدارية  

 رئيسى
مدير شئون إدارية  

 رئيسى
دبلوم فنى  

 صناعى  
 2004أكتوبر  7 1994

مدير شئون إدارية )  
 رئيسى (

7 
احمد عطية احمد  

 عطية 
مدير شئون إدارية  

 ملحق 
مدير شئون إدارية  

 ملحق 

دبلوم فوق  
متوسط تنمية  
 تكنولوجية     

 2002مايو  1 1996
مدير الشئون االدارية  

 مبنى الملحق 

8 
محمد حسن  

 سعيد 
شئون عاملين  

 والتأميات 
 مدير إدارة 

بكالوريوس  
 تجارة  

 2001فبراير  15 2000
مدير ادارة شئون  
 العاملين والتأمينات 

9 
السيد عبده  
 محمد حجازى

شئون عاملين  
 والتأميات 

 رئيس قسم 
دبلوم فنى  

 صناعى  
 رئيس قسم التأمينات  2002ديسمبر   10 1997
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10 
خالد السيد احمد  

 عبد النعيم  
شئون عاملين  

 والتأميات 
 رئيس قسم 

بكالوريوس  
 علوم الحاسب  

 2004سبتمبر   15 2003
رئيس قسم شئون  

 العاملين 

11 
هيثم احمد  

اسماعيل كمال  
 وهمان 

شئون عاملين  
 والتأميات 

 رئيس قسم 
ليسانس  

 حقوق  
 2006سبتمبر  1 2005

رئيس قسم الساعة  
 الميقاتية  

 وتمام االكاديمية  

12 
سهام سيد أحمد  

 سلطان 
شئون عاملين  

 والتأميات 
 موظف 

بكالوريوس  
 تجاره   

 مدخل بيانات  2008أكتوبر  30 2002

13 
محمود مصطفى  

 محمد علي 
شئون عاملين  

 والتأميات 
 موظف 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 اليومية و التسجيل  2008ديسمبر   28 2008

14 
عطية ابو الدهب  

 حسن احمد عطية 
شئون عاملين  

 والتأميات 
 موظف 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 اليومية و التسجيل  2010يناير  27 1992

15 
محمد سيد احمد  

 عبد الرحمن  
شئون أعضاء  
 هيئة التدريس

 مدير إدارة 
ليسانس  

 حقوق  
 2004سبتمبر   15 1999

مدير إدارة شئون  
اعضاء هيئة  

 التدريس

16 
محمد ابراهيم 
 عبد النبى ابراهيم 

شئون أعضاء  
 هيئة التدريس

 وكيل إدارة 
بكالوريوس  

نظم 
 ومعلومات  

 2011أبريل  3 2008
وكيل إدارة شئون  

اعضاء هيئة  
 التدريس

17 
  مصطفى يحى

 شعيب حسن 
شئون أعضاء  
 هيئة التدريس

 موظف 
بكالوريوس  

 تجارة  
 تسجيل  2010سبتمبر   15 2010

18 
محمد عبد هللا  

 عبد الصادق 
 وكيل إدارة  شئون طلبه 

بكالوريوس  
 تجارة  

 1997أكتوبر  11 1996
وكيل اإلدارة لشئون  

 اإلداريه 

19 
احمد شوقي  

 محمود مدني  
 وكيل إدارة  شئون طلبه 

بكالوريوس  
 تجارة  

 1999يوليه  15 1997
وكيل اإلدارة لشئون  
 المعلومات والداتا  

20 
أشرف احمد  

 محمد عثمان 
 موظف  شئون طلبه 

بكالوريوس  
خدمه  

 اجتماعية  
 مدخل بيانات  2001أكتوبر  9 2000

21 
مجدى عبد  

 المنعم زغله 
 موظف  شئون طلبه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 التجنيد  مسئول 2002سبتمبر  1 1990

22 
حامد محمد حامد  

 عبد الخالق 
 مسئول التجنيد  2004أبريل  1 2003 ليسانس اداب    موظف  شئون طلبه 

23 
سعد عبد العزيز 
 عبد الرحيم مصطفى 

 موظف  شئون طلبه 
دبلوم فنى  

 صناعى  
 مسئول فرقة   2004يوليه  11 1987

24 
محمد محمود  
 مصيلحي جبريل

 موظف  شئون طلبه 
دبلوم فنى  

 صناعى  
 مسئول فرقة   2004سبتمبر   15 2000

25 
طارق نبيل احمد  

 فؤاد 
 موظف  شئون طلبه 

دبلوم المعهد  
الفنى  

 الصناعى   
 مدخل بيانات  2007أغسطس  1 2004

26 
عمرو عبد العال  

 كمال 
 موظف  شئون طلبه 

بكالوريوس  
 سياحه وفنادق  

 مسئول فرقة   2008نوفمبر  2 2007

27 
احمد محمد ابو  

 سريع محمد 
 موظف  شئون طلبه 

بكالوريوس  
خدمة  

 اجتماعية  
 مدخل بيانات  2010أكتوبر  17 2010
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28 
أحمد علي الدين  

 أبو السعود 
 مدير ادارة   متابعه تعليميه 

بكالوريوس  
العلوم  

التعاونية  
 الزراعية  

 1994سبتمبر  1 1991
مدير ادارة المتابعة  

 التعليمية 

29 
عبد البصير  

 هللا فتحي عبد 
 رئيس قسم   رئيس قسم  

بكالوريوس  
 تجارة  

 2000مايو  1 2019
رئيس قسم متابعة  
اعضاء هـ. ت .  

 ومعاونيهم 

30 
محمد ابراهيم 

 محمد خطاب 
 رئيس قسم   متابعه تعليميه 

دبلومة فى  
التربية 

)مناهج وطرق  
تدريس مواد  

 اجتماعية(

 2001سبتمبر  1 1999
رئيس قسم متابعة  

 الطالب 

31 
محمد عبد  هيثم 

 الحميد 
 رئيس قسم   متابعه تعليميه 

ليسانس  
 حقوق  

 2001أكتوبر  9 1998
رئيس قسم التسجيل  

 والمعلومات 

32 
وليد عفيفى  

 فهمى 
 موظف  متابعه تعليميه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 مرور  2001سبتمبر   29 1997

33 
عمر محمد خلف  

 محمد 
 موظف  متابعه تعليميه 

بكالوريوس  
 تربية نوعية 

 مرور  2004أغسطس  1 2002

34 
مروان محمد  

 احمد حسنين النشار  
 موظف  متابعه تعليميه 

بكالوريوس  
 حاسب الى  

 مدخل بيانات  2004سبتمبر  4 2002

35 
رامي سعيد  

 حسين احمد 
 موظف  متابعه تعليميه 

بكالوريوس  
تجارة قسم  

 محاسبة  
 مرور  2004سبتمبر   15 2004

36 
محمد شلبي  

 عفيفي 
 موظف  متابعه تعليميه 

دبلوم المعهد  
 الفتى التجارى  

 تسجيل   2004أكتوبر  4 1998

37 
احمد سامى عبد  

 المحسن بركات 
 موظف  متابعه تعليميه 

بكالوريوس  
 تربية رياضية   

 متابعة طلبة  2004أكتوبر  9 2002

38 
عزيزة الحسانى  

 محمد ابراهيم
 تسجيل   2008أكتوبر  7 2001 ليسانس اداب   موظف  متابعه تعليميه 

39 
أحمد محمود  

 محمد لبيب أبو زيد  
 مدير ادارة  شئون خريجين 

ليسانس  
 حقوق  

 1997أكتوبر  11 2012
مدير ادارة شئون  

 الخريجين

40 
مروه حسن سيد  

 عشري
 وكيل إدارة  شئون خريجين 

دبلوم فنى  
 صناعى 

 2001فبراير  3 1997

وكيل إدارة شئون  
ومسئولة  الخريجين

تخصصات ) إتصاالت  
 حاسبات (  -

 موظف  شئون خريجين  والء محمد السيد   41
ليسانس  

 االداب  
 2001فبراير  3 2000

مسئولة تخصصات )  
تصنيع (  -عمارة 

 ومراجع 

42 
هانى غريب  

 مرغنى 
 موظف  شئون خريجين 

بكالوريوس  
 تجارة   

 2005نوفمبر  19 2007

)   مختص  تخصصات
 تصنيع (  -عمارة 

ومندوب للمأموريات  
 الخارجيه 

43 
محمد صالح  

رضوان عطية عبد  
 الخالق 

 موظف  شئون خريجين 
بكالوريوس  

 تجارة  
 2006نوفمبر  1 2005

مختص  تخصصات )  
حاسبات (     -إتصاالت 

 ومراجع وإستالم
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44 
هدير سالم عبد  

 الرحمن سالم 
 2014مارس  9 2011 ليسانس اداب   موظف  شئون خريجين 

مختص الترجمه  
 ومراجع وإستالم

45 
ساره سيد حسن  

 السيد 
 موظف  شئون خريجين 

بكالوريوس  
 تجارة  

 موظفة   2007نوفمبر  1 2007

46 
طارق اسماعيل  

 احمد رشدى
 مدير إدارة  ماليات 

دبلوم معهد  
 فنى تجارى  

 مدير االدارة الماليه  2000يناير  1 1992

47 
عماد عبد الخالق  

عبد العاطى عبد  
 الخالق 

 وكيل ادارة   ماليات 
بكالوريوس  

نظم 
 ومعلومات  

 تسويات + بنك  2006سبتمبر   16 2005

48 
نبيل سيف الدين  

 عباس 
 موظف  ماليات 

بكالوريوس  
 تجارة  

 مسئول الفرقه األولى  2002سبتمبر  1 2006

49 
هاني محمود  

 محمود محمد سالم 
 موظف  ماليات 

بكالوريوس  
 علوم كمبيوتر  

 2004فبراير  1 2001
إدخال بيانات وأعداد  

 تقارير

50 
كريم إمام  

 مصطفى محمد 
 موظف  ماليات 

ليسانس  
اللغات  

والترجمه  
 الفورية  

 مسئول فرقة  2005سبتمبر  1 2004

51 
شيماء احمد  

 حسن ابو السعود 
 إدخال بيانات    2006أبريل  1 2003 ليسانس اداب   موظف  ماليات 

52 
ندى فتحى سيد  

 مسعود 
 موظف  ماليات 

بكالوريوس  
 تربية  

 شهادات  2006نوفمبر  11 2006

53 
كريم سعيد  

 حسين 
 موظف  ماليات 

بكالوريوس  
 ادارة صناعيه  

 مسئول الفرقه الثانيه  2008أكتوبر  7 2007

54 
شيرين احمد  
 سليمان سلطان 

 موظف  ماليات 
بكالوريوس  

 تجاره  
 2011سبتمبر  5 2005

مسئول الفرقه  
 الرابعه 

55 
احمد فتحى عبد  

 الحميد احمد 
 مدير ادارة   اإلستحقاقات 

بكالوريوس  
 ادارة  

 2007مايو  1 2006
مدير ادارة  
 االستحقاقات 

56 
نجيب احمد  

 محمد نجيب 
 وكيل إدارة   اإلستحقاقات 

بكالوريوس  
نظم 

 المعلومات 
 2010يونيو  1 2009

وكيل إدارة  
 إستحقاقات 

57 
محمد عز الدين  

 امين عبد الخالق 
 موظف  اإلستحقاقات 

بكالوريوس  
 تجارة  

 محاسب  2016مايو  8 2008

 مدير ادارة   شئون القانونيه احمد رأفت احمد   58
ماجستير فى  
 قانون العمل  

 2000أكتوبر  25 2009
مدير ادارة الشئون  

 القانونية 

59 
احمد حسن عبد  

 الوهاب الخوالنى 
 رئيس قسم  شئون القانونيه

ليسانس  
 حقوق  

 2005سبتمبر   15 2002
رئيس قسم  
 التحقيقات 

60 
محمد سيد طه  

 محمد 
 محامى  شئون القانونيه

ليسانس  
 حقوق  

 2015نوفمبر  1 2005
محامى بالشئون  

 القانونية 

61 
محمد محمود  

 يسرى محمود 
 مدير إدارة   مشتريات ومخازن 

بكالوريوس  
 تجارة  

 2006فبراير  7 2008
مدير إدارة  

 المشتريات والمخازن 
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62 
مصطفى محمد  

 على محمد 
 امين العهدة  2001يناير  13 1975 إبتدائية  موظف  مشتريات ومخازن 

63 
احمد السيد احمد  

 عبد النعيم
رئيس قسم   

 والمخازن 
 رئيس قسم 

دبلوم معهد  
 فنى صناعى   

 2002أبريل  22 1997
رئيس قسم  

 المشتريات والمخازن 

64 
محمود سعد  

 جامع مسعود 
 مندوب المشتريات  2004سبتمبر   15 2001 دبلوم معلمين   موظف  مشتريات ومخازن 

65 
محمود شوقى  

 فهمى 
 موظف  توزبع الكتب 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 2000سبتمبر   30 1995
موزع بمنفذ توزيع  

 الكتب  

66 
ناجح عاطف  

 عزوز صديق 
 2003مارس  6 1996 دبلوم زراعة   موظف  توزبع الكتب 

موزع بمنفذ توزيع  
 الكتب  

67 
عاطف محمد  

 ابراهيم محمد 
 موظف  توزبع الكتب 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2008سبتمبر   11 2003
موزع بمنفذ توزيع  

 الكتب  

68 
أحمد محمود  

 عوض فرج 
M.I.S    وكيل  إدارة 

بكالوريوس  
 تجارة  

 2007يونيو  1 2005
وكيل اإلدارة للشبكات  

 والصيانه 

69 
محمد صالح  

 مجاهد 
M.I.S    وكيل  إدارة 

بكالوريوس  
 تربية رياضية  

 2011ديسمبر  1 2006
وكيل اإلدارة لقواعد  

 البيانات 

70 
محمد محسن  

 مصطفى عبدالسالم 
M.I.S  موظف 

بكالوريوس   
المعامالت  

المالية  
 والتجاريه  

 2001أغسطس  1 2005
مسئول شبكات  
 المبنى الملحق  

71 
محمد اسماعيل  

 يس مهدى
M.I.S  موظف 

بكالوريوس  
التعليم  

الصناعى  
وتكنولوجيا  
 الكترونيات  

 2005فبراير  19 2003
مسئول صيانة المبنى  

 الرئيسى  

72 
هيثم حسن احمد  

 ابوالمجد 
M.I.S  موظف 

بكالوريوس  
حاسبات  

 ومعلومات  
 2006مارس  1 2003

صيانة المبنى    مسئول
 الملحق  

73 
أحمد مصطفى  

 محمد توفيق 
M.I.S  موظف 

بكالوريوس  
 فنون تطبيقية  

 2007أبريل  1 2003
مسئول شبكات  
 المبنى الرئيسى  

74 
أحمد محمد  

 السيد على  
M.I.S  موظف 

ليسانس  
 حقوق  

 2009ديسمبر  1 2006
مسئول صيانة المبنى  

 الرئيسى  

75 
د/ نورا محمود  

محمد يوسف  
 العابدى

 طبيب العيادة الطبيه 
بكالوريوس  

 طب  
 2001نوفمبر  16 1983

طبيبة العيادة  
 )الرئيسى(

76 
د / فاطمة  

البسيونى العوضى  
 محمد 

 طبيب العيادة الطبيه 
بكالوريوس  

 طب   
 2012سبتمبر   30 2005

طبيبة العيادة  
 )الملحق( 

77 
د/ احمد مصطفى  

 احمد طاهر كف 
 طبيب العيادة الطبيه 

بكالوريوس  
 طب وجراحة  

 2014مارس  1 2005
طبيب العيادة )  

 رئيسى (

78 
د / عمرو محمد  
 محمد محمد شهاب 

 طبيب العيادة الطبيه 
بكالوريوس  

 طب وجراحة  
 2014مارس  1 2008

طبيب العيادة  
 )الملحق( 



 

 األكاديمية الحديثة  
 للهندسة والتكنولوجيا     

  

 

 2022مارس  الجهاز االدارى         –وثيقة االمكانيات البشرية 
 

79 
رشا عبد العزيز 

 اسماعيل محمد 
 ممرضة  العيادة الطبيه 

دبلوم  
 التمريض  

 ممرضة بالعيادة  2008نوفمبر  2 2001

80 
ليلى شعبان  
 مصطفى احمد 

 ممرضة  العيادة الطبيه 
دبلوم  

 التمريض  
 ممرضة بالعيادة  2014مارس  13 1992

81 
نهلة عبد هللا  

 ادريس فضل 
 ممرضة بالعيادة  2016مارس  1 1995 دبلوم تمريض    ممرضة  العيادة الطبيه 

82 
محمد  هبة سيد  

 عيد محمد 
 ممرضة بالعيادة  2019مايو  5 1994 دبلوم تمريض    ممرضة  العيادة الطبيه 

83 
عرابى حلمى  

 على صالح 
 رئيس الصيانه   الصيانه   

دبلوم قوات  
 مسلحة  

 رئيس الصيانه   2001أغسطس   27 1974

84 
عطية قاسم ابو  

 ضيف عطية 
ــ  بدون  صيانة  صيانة   مبيض محارة    2000نوفمبر  19 ــــــ

85 
ربيعى وردانى  
 عبد الوهاب صالح 

 صيانة  صيانة 
دبلوم فنى  

 تجارى  
 سباك   2001نوفمبر  10 1989

86 
سعيد فوزى  

 محمد عطية 
ــ  بدون  صيانة  صيانة   سروجى    2005مايو  1 ــــــ

87 
سيد محمد  
 ابراهيم محمد 

 مبيض محارة   2005مايو  1 1997 دبلوم تجارة   صيانة  صيانة 

88 
مجدى حسنى  

 غريب
 نجار   2005يونيو  1 1999 قياس مهاره  صيانة  صيانة 

89 
مهدى فوزى عبد  

 الوهاب 
 صيانة  صيانة 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 صيانة  2006فبراير  1 2002

90 
مدحت عبد  
الهادى  السيد  

 الشحات 
 صيانة  صيانة 

دبلوم معهد  
 فنى صناعى  

 تبريد وتكييف  فنى 2007نوفمبر  1 1994

91 
مجدى عطا سيد  

 محمد 
 سروجى   2008سبتمبر  1 2009 قياس مهاره   صيانة  صيانة 

92 
محمد ابراهيم 

 احمد ابراهيم 
 صيانة  صيانة 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 سروجى    2008ديسمبر  1 2002

93 
طه عبد السالم  

 قرني جعفر 
 صيانة  صيانة 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 كهربائى   2009أبريل  1 1997

 صيانة  صيانة  محمد رزق هالل  94
دبلوم فنى  

 صناعى  
 فنى الوميتال   2009أبريل  1 1989

95 
على قاسم طه  

 محمد 
 صيانة  صيانة 

دبلوم فنى  
صناعى   

 خمس سنوات 
 صيانه  2015أبريل  26 1993

96 
محمد حسن  
 عبدالسالم قرنى 

 صيانة  صيانة 
دبلوم تلمذة  

 صناعيه  
 كهربائى   2022فبراير  15 2017
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97 
سهير أحمد  

 حسن روق 
 رئيس قسم   رعاية الشباب 

بكالوريوس  
خدمه  

 اجتماعية  
 2001أكتوبر  1 1999

رئيس قسم رعاية  
 شباب 

98 
ايمان سيد حسن  

 السيد عبد العزيز
 موظف  رعاية الشباب 

بكالوريوس  
خدمه  

 اجتماعية  
 2007سبتمبر  8 1997

اإلشراف على اللجان  
 األتية

  -األسر  -العلميه ) 
األجتماعية والرحالت  

 الجواله (  -

99 
عال عادل عبد  

 الرحيم حسن 
 موظف  رعاية الشباب 

بكالوريوس  
خدمه  

 اجتماعيه  
 2011يناير  17 2009

اإلشراف على اللجان  
 األتية

) الرياضيه والفنيه   
والثقافية  

واإلجتماعيه و  
 الرحالت (

100 
حسام اسماعيل  

 موسى حافظ 
 رئيس قسم   إمتحانات 

ماجستير فى  
التربية 

وتكنولوجيا  
 التعليم  

 2005سبتمبر   17 2018
رئيس قسم االعداد  
 والتجهيز لالمتحانات 

101 
هاني فتحي طه  

 احمد 
 موظف  إمتحانات 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 موظف بالقسم  2004ديسمبر  5 1999

102 
حسين عبد  

 الحميد عامر 
 موظف  إمتحانات 

  دبلوم فنى
 تجارى  

 موظف بالقسم  2005سبتمبر   17 1986

103 
هبه حمدي محمد  

 حسن 
 2000نوفمبر  1 2000 ليسانس اداب   رئيس قسم  المكتبه 

رئيس المكتبة  
 العلمية 

104 
نورا محمد  

 عثمان احمد 
 موظف  المكتبه 

بكالوريوس  
 ادارة صناعية  

 مدخل بيانات  2011سبتمبر  4 2015

105 
سيد عبد الخالق  

 السيد احمد 
 موظف  المكتبه 

دبلوم معهد  
 فنى صناعى  

 مدخل بيانات  2019نوفمبر  17 1991

106 
عصام الدين  

 بنداري محمد  
 رئيس قسم  أرشيف 

دبلوم معهد  
فنى تجارى  

 المطرية  
 رئيس األرشيف  2001أبريل  8 1986

107 
محمد عادل  

 محمد السيد 
 موظف  أرشيف 

بكالوريوس  
نظم 

المعلومات  
 االدارية  

 مندوب االكاديمية   2010فبراير  21 2014

108 
رانيا فاروق  

 يوسف 
 رئيس قسم   كارنيهات 

ليسانس  
 حقوق  

 رئيس قسم  2010مايو   24 2004

109 
داليا طارق محمد  

 ابراهيم
 موظف  كارنيهات 

ليسانس  
دراسات  

 االسالمية   
 بيانات مدخل  2006فبراير  22 2005

110 
هدى عبد المنعم  

 أبو حمزة  
 رئيس مكتب  التدريب الصيفى  

دكتوراه مهنية  
فى إدارة  
 االعمال  

 2005مايو   17 2020
رئيس مكتب التدريب  

 الصيفى 

111 
حنان قاسم  

 هويدى  
 موظف  التدريب الصيفى  

دبلوم فنى  
 تجارى  

 مدخل بيانات  2002أغسطس  4 1996

112 
انجى فاروق  

 حسين انور 
 موظف  التدريب الصيفى  

ليسانس  
 الحقوق   

 مدخل بيانات  2006مارس  1 2003
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113 
عمرو سعيد ابو  

 سريع ابراهيم
 موظف  التدريب الصيفى  

ليسانس  
 حقوق  

 مدخل بيانات  2012يناير  1 2007

114 
كريم عبدالحميد  
 عبدالفتاح الطنانى 

 موظف  التدريب الصيفى  
بكالوريوس  

 تجارة  
 مدخل البيانات  2016يونيو  2 2005

115 
والء سعيد عبد  

 العزيز  
 2004نوفمبر  20 2004 ليسانس اداب    موظف  التسجيل  

سكرتارية مكتب  
 تسجيل قسم التصنيع

116 
دينا اسماعيل  

 اسماعيل اسماعيل 
 موظف  التسجيل  

ليسانس أداب  
 وتربية 

 2004ديسمبر  9 2004
سكرتاريه مكتب  

 تسجيل   

117 
محمد رأفت  

 محمد ابراهيم على 
 موظف  التسجيل  

بكالوريوس  
 حاسب ألى  

 2006فبراير  6 2002
سكرتارية مكتب  

تسجيل قسم العلوم  
 األساسية 

118 
والء محمد احمد  

 فرج 
 موظف  التسجيل  

بكالوريوس  
نظم 

المعلومات  
 االدارية  

 2007فبراير  27 2006
مكتب    سكرتاريه

 تسجيل   

119 
مايكل عادل  

 مسعد عبد المالك 
 موظف  التسجيل  

بكالوريوس  
 حاسب الي  

 2009يناير  1 2004
وكيل المكتب لشئون  

التدريب الدخلى  
 والخارجى 

120 
حسن احمد حسن  

 محمد 
 موظف  التسجيل  

بكالوريوس  
 ارشاد سياحى  

 2010يونيو  1 2003

سكرتارية مكتب  
تسجيل قسم  
اإلتصاالت  
 والحاسبات 

121 
محمد سيد محمد  

 ابراهيم 
 2021فبراير  2 2002 ليسانس اداب   موظف  التسجيل  

سكرتارية مكتب  
 التسجيل 

122 
نورهان سليم  

 زكي
 موظف  الجودة 

بكالوريوس  
خدمه  

 اجتماعيه  
 2000أكتوبر  21 1997

موظفة بمكتب  
 الجودة 

123 
احالم احمد  

 يونس محمد 
 موظف  الجودة 

بكالوريوس  
 تجارة   

 2008يوليه  1 2005
موظفة بمكتب  

 الجودة 

124 
ساره رمضان  

 محمد يوسف 
 موظف  الجودة 

بكالوريوس  
 تجارة 

 2018أكتوبر  16 2012
موظفة بمكتب  

 الجودة 

125 
نجالء فتحي سيد  

 مسعود 
وحدة متابعة  

 الخريجين
 موظف 

بكالوريوس  
الدراسات  
 التعاونية  

 1996أكتوبر  1 1996
وحدة متابعة  

 الخريجين

 رئيس وحدة السنترال  وحدة السنترال  عمر موسى علي  126
دبلوم التلمذة  

 الصناعية  
 2000ديسمبر  5 1990

رئيس وحدة  
 السنترال 

127 
محمد صالح  

 معوض 
 موظف  وحدة السنترال 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2001سبتمبر   30 2000
الرد على التليفون +  

 الصيانه 

128 
محمود محمد  

 احمد عمار 
 موظف  وحدة السنترال 

بكالوريوس  
 ادارة صناعية   

 الرد على التليفون   2006مارس  4 2003

129 
احمد رمضان   

 سيد سويفى 
 موظف  وحدة السنترال 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 الرد على التليفون   2011أكتوبر  23 2009

130 
احمد على احمد  

 على 
 سائق بالماليات  2000نوفمبر  1   محو أميه  سائق  سائق 
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131 
هانى محمد  

 صادق عبدالعزيز
 سائق باص  2011يوليه  2   محو أميه  سائق  سائق 

132 
حمادة قرنى  

 احمد على  
 سائق باص  2015مارس  3   محو أميه  سائق  سائق 

133 
محمود احمد  

 جابر سيد  
 سائق  سائق 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 2020أكتوبر  25 2003
سائق أ.د / السيد  

 العميد 

134 
عز الدين فتحى  

 احمد معوض 
 سائق  2022يناير  13   بدون  سائق  سائق 

135 
هدى على محمد  

 عز الدين عيسوى
مكتب السيد عميد  

 اإلكاديميه 
 مديرة مكتب 

بكالوريوس  
 تجارة  

 2012سبتمبر  1 2004
مديرة مكتب أ.د/  
 عميد األكاديمية 

136 
ايمان عادل شبل  

 بشير
مكتب السيد عميد  

 اإلكاديميه 
 وكيل مكتب  

دبلوم فنى  
 تجارى  

 1997أبريل  1 1996
وكيل مكتب أ.د/  
 العميد لالتصال 

137 
دعاء محمد احمد  

 فرج عبد الرحمن 
مكتب السيد عميد  

 اإلكاديميه 
 سكرتارية 

بكالوريوس  
 تجارة  

 مدخل بيانات  2011فبراير  15 2010

138 
شيرين السيد  

 ابراهيم عيد 
 مدير مكتب    مكتب األمين العام 

بكالوريوس  
 حاسب  

 2004سبتمبر   29 1997
مدير مكتب  األمين  

 العام 

139 
رباب محمد سعد  

 الدين سيد دسوقى 
 وكيل مكتب   مكتب األمين العام 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 2011ديسمبر   18 1996
وكيل مكتب األمين  

 العام 

 مى احمد مندور  140
مكتب وكيل  

األكاديميه لشئون  
 التعليم والطالب 

 سكرتارية 
بكالوريوس  
 حاسب الى   

 2008أكتوبر  6 2007

سكرتارية أ.د/ وكيل  
 االكاديمية  

لشئون التعليم  
 والطالب 

141 
هدى محمد على  

 محمد 

مكتب وكيل  
األكاديميه  

للدراسات العليا  
 والبحوث 

 سكرتارية 
ليسانس اداب  

 وتربية  
 2013سبتمبر  1 2000

سكرتارية مكتب  
وكيل األكاديميه  
للدراسات العليا  

 والبحوث 

142 
زبيدة رجب  

 محمد 
 سكرتارية  قسم علوم أساسيه  

دبلوم فنى  
 تجارى  

 2001سبتمبر   15 1987
  سكرتارية أ.هـ.ت 
 )علوم اساسية( 

143 
هاله محمد عبد  

 هللا العش 
 سكرتارية  قسم إتصاالت 

ليسانس  
 حقوق  

 2000نوفمبر  1 2000
سكرتارية أ.هـ.ت  

 )اتصاالت( 

144 
صابرين أبو  
المعارف احمد  

 وزيرى
 2002سبتمبر  1 1999 ليسانس اداب   سكرتارية  قسم التصنيع

سكرتارية أ.هـ.ت  
 )تصنيع( 

145 
  عبير شوقى 

 محمود مدنى 
 2002سبتمبر  1 1998 ليسانس اداب    سكرتارية  قسم التصنيع

سكرتارية أ.هـ.ت  
 )تصنيع( 

146 
نجوان عصمت  

 علي 
 سكرتارية  قسم حاسبات 

بكالوريوس  
الدراسات  
 التعاونية 

 2000أكتوبر  28 1999
سكرتارية أ.هـ.ت  

 )حاسبات( 
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147 
يوسف جابر  
 يوسف مصطفى  

 سكرتارية  قسم عمارة 
ليسانس  

االداب  
 والتربية  

 2016فبراير  17 2007
سكرتارية  
 .هـ.)عمارة( 

148 
زينات جمال  

 محمد 
قسم الهندسة  

 المدنية  
 سكرتارية 

بكالوريوس  
 حاسب الى  

 1996أكتوبر  1 1995
سكرتارية  
 .هـ.)مدنية(

149 
أحمد ماهر أحمد  

 على  
 المشرف العام بالمطبعة  المطبعه 

بكالوريوس  
العلوم  

 العسكريه 
 2005فبراير  1 1984

المشرف العام  
 بالمطبعة 

150 
محمد جمعه  

 سالمه عبدالنبى   
 مدير التشغيل  المطبعه 

دبلوم معهد  
 فنى صناعى   

 2004فبراير  1 1999
مدير التشغيل  
 والشؤن الفنيه 

151 
داليا سامى محمد  

 محمود 
 جرافيك بالمطبعة  2007نوفمبر  1 2007 ليسانس أداب    جرافيك بالمطبعة  المطبعه 

152 
ياسمين عماد  

 زكريا بيومى  
 المطبعه 

مصمم جرافيك   
 بالمطبعة 

 2012سبتمبر  1 2010 ليسانس أداب   
مصمم جرافيك   

 بالمطبعة 

153 
أسماء السيد  

 عبدالصادق شاهين
 المطبعه 

مصمم جرافيك   
 بالمطبعة 

بكالوريوس  
 فنون جميلة  

 2014سبتمبر   17 2003
مصمم جرافيك   

 بالمطبعة 

154 
أمير أسامة أحمد  

 أبو الفضل 
 رئيس قسم الجرافيك  المطبعه 

بكالوريوس  
 فنون تطبيقية  

 2017مارس  1 2014
رئيس قسم الجرافيك  

 بالمطبعة 

155 
محمد عاشور  
 أبو اليزيد عثمان 

 قصاص  2001ديسمبر  1 2017 قياس مهاره   فنى بالمطبعة  المطبعه 

156 
محمد  

 عبدالمتجلى صادق 
ــ  بدون  فنى بالمطبعة  المطبعه   فنى ماكينة نص فرخ  2001ديسمبر  1 ــــــ

157 
محمد سيد أحمد  

 محمد الديدى  
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 (  2فنى ) ريوبى  2002سبتمبر  1 1987

158 
أحمد حسنى  

 حسن مهران  
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم المعاهد  
الفنيه  

 الصناعيه  
 مونتاج وتصوير  2004مارس  1 1998

159 
على فتحى  

 عبدالمنعم على  
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 فنى ماكينة المروحه   2006نوفمبر  1 1986

160 
خالد حسن  
محمود محمد  

 السيوى  
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 تجليد وتجميع  2009نوفمبر  21 2002

161 
اسامه إبراهيم 

 أبو العال محمد 
 تجليد) دبوس (  2009ديسمبر  1 2009 قياس مهارة   فنى بالمطبعة  المطبعه 

162 
أحمد صالح  

 خليل سالم 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

بكالوريوس  
فى المعامالت  

المالية  
 والتجارية   

 (  4فنى ) ريوبى  2010يونيو  29 2004

163 
أسامه فاروق  

 خضرى متولى  
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مونتاج وتصوير  2010يوليه  1 1991

164 
شحاته صابر  

 رزق سيد 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 تجليد وتجميع  2010يوليه  13 2002
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165 
محمد فؤاد محمد  

 احمد 
 (  5فنى ) ريوبى  2010أغسطس   21 2017 قياس مهاره   فنى بالمطبعة  المطبعه 

166 
عمرو سعيد  

 صديق سعيد 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 تجليد وتجميع  2010أكتوبر  1 1998

167 
شريف خيرى  

 خليل إبراهيم
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 (  6فنى ) ريوبى  2011فبراير  19 1996

168 
محمد محمد  

 إسماعيل منصور  
 تجليد وتجميع  2011أبريل  3 2017 قياس مهارة   فنى بالمطبعة  المطبعه 

169 
محمد محمد  
إسماعيل محمد  

 محمد 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 تجارى  

 تجليد وتجميع  2011أبريل  10 2005

170 
شاهين عبدالعليم 

 شاهين ابراهيم 
 بالمطبعة  فنى المطبعه 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2011ديسمبر   15 1983
اإلجراءلت  
 والمراجعه 

171 
محمد عطا  

 عبدالباقى ابوالعال 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

ليسانس  
شريعة  
 اسالمية 

 تجليد وتجميع  2012فبراير  1 2020

172 
أحمد ماهر شديد  

 عشرى
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 تجليد وتجميع  2013فبراير  1 2000

173 
أحمد محمد  

 محمد محمود 
 فنى بالمطبعة  المطبعه 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 تجليد وتجميع  2013مارس  1 2006

174 
محمد فتحى  

 إبراهيم سالم  
 فنى ماكينة نص فرخ  2013مارس  1 1993 ابتدائية  فنى بالمطبعة  المطبعه 

175 
محمد محمود  

 إبراهيم سليم 
 (  7فنى ) ريوبى  2018سبتمبر  4 2011 محو االمية   فنى بالمطبعة  المطبعه 

176 
حامد احمد حامد  

 ابراهيم
ــ  بدون  فنى بالمطبعة  المطبعه   فنى 2019سبتمبر  1 ــــــ

177 
اسالم أسامة  
 إبراهيم أبو العال  

 فنى بالمطبعة  المطبعه 
دبلوم صناعى   

 قياس مهارة  -
 فنى 2019سبتمبر   11 2016

178 
رفعت عبد هللا  

 على مجاهد 
 فنى العلوم االساسية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2001أكتوبر  1 1997
مدرب بمعمل  

 الفيزياء 

179 
هانى محمد ابو  

 الخير يونس 
 فنى العلوم االساسية 

دبلوم معهد  
 فنى صناعى  

 2001أكتوبر  1 1987
مدرب بمعمل  

 الكيمياء 

180 
عمر على على  

 الجمل 
 فنى االساسية العلوم 

معهد فنى  
 صناعى 

 2002نوفمبر  1 1999
مشرف بمعمل فيزياء  

 (2,1  ) 

181 
ابراهيم محمد  

 مصطفى محمد 
 فنى العلوم االساسية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2006سبتمبر   16 1996
مشرف بمعمل فيزياء  

 (4,3  ) 

182 
ندى ناصر رجب  

 ابو رواش 
 فنى العلوم االساسية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 فنى معمل   2019أغسطس  4 2019

183 
احمد محمد  

 محمد عكاشة 
 فنى االتصاالت 

ماجستير فى  
 القانون العام  

 2000نوفمبر  18 2018
مسئول عن معمل  

 األالت الكهربية 
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184 
وليد جالل محمد  

 حلمى 
 فنى االتصاالت 

دبلوم المعاهد  
الفنيه  

الصناعيه  
1997 

 2001سبتمبر   15 1997
عن معمل   مسئول

معالجة الرقمية  
 لالرشاد 

185 
عبد الرحمن  

بسيوني احمد عبد  
 الوهاب 

 فنى االتصاالت 
دبلوم فوق  

متوسط  
 عسكرى

 مدرب  2002مارس  1 1974

186 
صفوت عبد  
الستار ابراهيم 

 الدويك
 فنى االتصاالت 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب  2003سبتمبر   15 1997

187 
اسماء محمد  

 السيد محمد 
 فنى االتصاالت 

معهد فنى  
 صناعى 

 2004سبتمبر   15 2002
مسئول عن معمل  

 1مشاريع 

188 
صالح حسين  

 عليوه على 
 فنى االتصاالت 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب  2005سبتمبر   21 2003

189 
عبد الفتاح سعيد  
 قاسم محمد محمود 

 فنى االتصاالت 
بكالوريوس  

 إدارة صناعية 
 2006فبراير  11 2003

مسئول عن معمل  
 الميكروويف 

190 
على موسى على  

 عوض 
 فنى االتصاالت 

معهد فنى  
 تجارى  

 2014فبراير  13 1989
مسئول عن معمل  

 التحكم األلى  

191 
اسماء محمد  

 احمد محمد 
 فنى االتصاالت 

بكالوريوس  
نظم 

والمعلومات  
 اإلدارية  

 2015أكتوبر  1 2015
عن معمل   مسئول

 القياسات الكهربائيه 

192 
عال محمود  
 بسيونى محمد 

 فنى االتصاالت 
دبلوم فنى  

 صناعى  
 2018يناير  3 2008

مسئول عن معمل  
 الراديو والتليفزيون 

193 
محمد عباس  

 حسن عطا 
 فنى االتصاالت 

دبلوم المعهد  
 الفنى التجارى  

 2018ديسمبر  9 2001
عن معمل   مسئول

 الهوائيات 

194 
احمد هاللى أحمد  

 على 
 فنى التصنيع

بكالوريوس  
التعليم الفنى  

 والتربيه  
 فنى معمل الحاسب  2002سبتمبر  1 2000

195 
تامر عصام  

 فرحات حافظ 
 فنى التصنيع

دبلوم المعاهد  
الفنيه  

 الصناعيه  
 2004سبتمبر   18 1998

معمل الديناميكا   فنى
 الحرارية 

196 
محمد سمير  
أحمد أحمد عبد  

 الرحمن 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 فنى صاله رسم   2008مارس  19 2001

197 
احمد مختار  

 محمد عبد النظير
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2009أكتوبر  1 2007
معمل   فنى

الهيدروليك ومعمل  
 القياسات 

198 
مصطفى جالل  

مصطفى كامل  
 كاشف 

 فنى التصنيع
دبلوم فنى  

 صناعى  
 مدرب لحام  1997سبتمبر  1 1984

199 
خالد السيد أحمد  

 عثمان 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 EDMمدرب   2000سبتمبر   15 1984

200 
عماد الدين  

محمود محمد احمد  
 السباعي 

 مدرب تجليخ  2000نوفمبر  1 1976 إبتدائية  فنى التصنيع

201 
مصطفى طاهر  

 احمد مناديللو 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب قياسات  2001مايو  1 1973



 

 األكاديمية الحديثة  
 للهندسة والتكنولوجيا     

  

 

 2022مارس  الجهاز االدارى         –وثيقة االمكانيات البشرية 
 

202 
محسن محمد  

 سيد عرفة 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب نجارة  2001سبتمبر   23 1996

203 
نبيل محمود عبد  

 الفتاح محمد  
 فنى التصنيع

دبلوم فوق  
متوسط فنى  

 صناعى  
 مدرب الحدادة  2001أكتوبر  1 1965

204 
سعيد حسين  

 احمد حسن 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب مقشطه  2001أكتوبر  1 1968

205 
شعبان محمد  

 محمد جحا 
 مدرب ماكينات نجارة  2001ديسمبر  6 1996 قياس مهارة  فنى التصنيع

206 
هانىء محمد  

 سيف الدين مصطفى 
 مدرب برادة  2003مارس  1 1992 قياس مهارة  فنى التصنيع

207 
محمد رجب عبد  

 السالم عمر 
 مدرب مقشطه  2004سبتمبر   25 1990 معهد السلكى   فنى التصنيع

208 
انور محمد  

صالح الدين محمد  
 االنور 

 فنى التصنيع
دبلوم فنى  

 صناعى  
 مدرب أعمال الصاج  2006فبراير  19 1996

209 
صبحى عبد  
 المنعم عبد العال 

 فنى التصنيع
دبلوم  فنى  

صناعى فوق  
 متوسط  

 مدرب خراطة  2007سبتمبر   15 1973

210 
هيثم احمد صادق  

 محمد برغوث 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب خراطة  2010سبتمبر   15 1997

211 
هشام احمد  

 محمد عبد الرحيم 
ــ  بدون  فنى التصنيع  فنى دهانات اسطر  2010سبتمبر   26 ــــــ

212 
احمد عبد  

الرحمن زيدان  
 عشماوى

 فنى التصنيع
دبلوم فنى  

 صناعى  
 مدرب  سباكة  2012سبتمبر   11 1984

213 
محمود عباس  

 حسانين يوسف 
 فنى التصنيع

دبلوم معهد  
 فنى تجارى  

 لحام  فنى 2015نوفمبر  1 2001

214 
إبراهيم فرج سيد  

 عبدالعال 
 فنى التصنيع

دبلوم فنى  
 صناعى  

 مدرب أعمال الصاج  2017نوفمبر  1 2008

215 
إسالم صالح  
 صبرى دسوقى 

 فنى التصنيع
بكالوريوس  

أخصائى رقابة  
 الجودة  

 فنى فريزة  2019مايو  1 2015

216 
الهام معوض بكر  

 معوض 
 فنى التصنيع

  دبلوم فنى
 تجارى  

 2002ديسمبر   10 1984
امين عهدة مخزن  

 الورش 

217 
حازم حامد  

 محمود سيد 
 فنى الحاسبات 

ماجستير  
الضبط  

اإلحصائى  
 وتوكيد الجودة  

 2003فبراير  24 2017
فنى معمل  

 الميكروبرسيسور 

218 
محمود عادل  

 محمد السيد 
 فنى الحاسبات 

بكالوريوس  
نظم 

والمعلومات  
 اإلدارية  

 3فنى معمل   2015سبتمبر   28 2013

219 
يحى على محمد  

 النمر 
 فنى الحاسبات 

معهد فوق  
متوسط حاسب  

 ألى  
 فنى معمل حاسب  2019يوليه  7 2005
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220 
اسالم رأفت  

 محمد إبراهيم
 فنى الحاسبات 

بكالوريوس  
علوم الحاسب  

 األلى   
 فنى معمل حاسب  2019يوليه  15 2013

221 
عبدالعزيز محمد  

 عبدالعزيز عزب 
 فنى الحاسبات 

بكالوريوس  
 تجارة 

 فنى معمل حاسب  2022فبراير  1 2019

222 
ايمن احمد السيد  

 محمد 
 فنى الحاسبات 

بكالوريوس  
 تجارة 

 فنى معمل حاسب  2022فبراير  7 2002

223 
عمرو عبد الحليم 

 حسن 
 فنى العمارة 

ليسانس اداب  
 مسرح   

 2002مارس  3 2001
فنى معمل ماكينات +  

 8صاله 

224 
عبد الوهاب  

فتحي عبد الوهاب  
 عبد الحميد 

 فنى العمارة 
دبلوم فنى  

 صناعى  
 2005يناير  3 1994

+ صاله    4فنى صالة  
6 

225 
محمود معوض  

 بكر معوض 
 فنى العمارة 

بكالوريوس  
 تربية فنية 

 2005أكتوبر  1 2002
فنى معمل ماكينات +  

 9صاله 

226 
عماد عاطف  

 محمد السيد احمد 
 فنى العمارة 

بكالوريوس  
 تجارة  

 2007أكتوبر  31 2006
+ صاله    2فنى صالة  
5 

227 
وليد صبرى  
 محمد سطوحى 

 فنى العمارة 
ليسانس  

 حقوق  
 2007نوفمبر  10 2004

+    10صالة   فنى
 11صاله 

228 
اسامة محمود  
 عبد العزيز احمد 

 فنى العمارة 

بكالوريوس  
نظم 

المعلومات  
 اإلداريه 

 15فنى صالة   2010ديسمبر  1 2009

229 
كريم صبرى  
 محمد سطوحى 

 فنى العمارة 

بكالوريوس  
نظموم  

علومات  
 إداريه 

 2018أكتوبر  18 2014
فنى صالة  

12+13 +14 

230 
ايمن محمد محمد  

 شاهين 
 فنى هندسة مدنية 

بكالوريوس  
خدمه  

 إجتماعيه  
 2003أكتوبر  11 2002

فنى معمل مساحة +  
 7صاله 
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( ويعملون مبعامل األقسام العلمية والورش التعليمية. 41وعددهم )اثنيا: املهندسني:    
 

 االسم  م
اإلدارة /  
القسم  
 العلمي

المسمى  
 الوظيفي 

 الدرجة 
بدء العملتاريخ   

مهام 
 عمله

الدرجة   مالحظات 
 العلمية

تاريخ الحصول  
 عليها 

 مهندسة االتصاالت  علياء عىل محمد عىلي الطويل  1
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٠يونيو  ١ ٢٠٠١نوفمبر  ١   
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  صالح محمد محمد سالم روق  2
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

١٩٧٨يوليو   ١ ٢٠٠٤سبتمبر    ١٥   
فنى 
    معمل

 مهندسة االتصاالت  عال عبد العزيز عبد هللا محمد  3
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٠يوليو   ١ ٢٠٠٦سبتمبر  ٩   
فنى 
    معمل

 مهندسة االتصاالت  امينة محمد محمد البنا  4
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٨يوليو   ١ اير  ١  ٢٠٠٩فبر  
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  عىل محمود نرص قابيل  5
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

١٩٨٩يوليو   ١ ٢٠٠٩نوفمبر  ١   
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  محمد فتىح احمد عمر  6
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠١١يونيو  ١ ٢٠١١سبتمبر    ١٥   
فنى 
    معمل

مصطفى امل يارس سعيد   7  مهندسة االتصاالت  
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠١٣مايو  ١ ٢٠١٤مارس  ١   
فنى 
    معمل

 مهندسة االتصاالت  ري  هام كامل عبد العزيز محمود  8
ماجستبر  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٢١سبتمبر  ٩ ٢٠١٥سبتمبر  ١   
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  إبراهيم محمد إبراهيم السيد  9
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠١٣مايو  ١ ٢٠١٨أكتوبر   ١   
فنى 
    معمل

 مهندس  الحاسبات  محمد احمد موىس أبو زيد  10
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠٠٢يوليو   ١ ٢٠٠٨مايو    ١٤   
فنى 
    معمل

يف عبد الحميد محروس السيد  11  مهندس  الحاسبات  رسر
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠٠٦نوفمبر  ١ ٢٠٠٨ديسمبر  ٢   
فنى 
    معمل

 مهندس  الحاسبات  ساره جميل الدين محمد الفار 12
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠٠٤مايو  ١ ٢٠٠٩أكتوبر   ٤   
فنى 
    معمل

 مهندسة الحاسبات  هناء احمد المتبوىل عبد العزيز  13
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

١٩٨٦يونيو  ١ اير   ١٦  ٢٠١٤فبر  
 فنى 
    معمل

ف محمد محمد محمد عتمان  14  مهندس  الحاسبات  ارسر
ماجستبر  
هندسه  
 الحاسبات 

أغسطس   ١
٢٠١٧ 

٢٠٠٣ديسمبر  ١  
فنى 
    معمل
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 االسم  م
اإلدارة /  
القسم  
 العلمي

المسمى  
 الوظيفي 

 الدرجة 

بدء العملتاريخ   
مهام 
 عمله

الدرجة   مالحظات 
 العلمية

تاريخ الحصول  
 عليها 

 مهندس  التصنيع  اسماعيل محمد عبد هللا  15
ماجستبر  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٢يوليو   ٩ ٢٠٠٠نوفمبر  ١   
فنى 
    معمل

16  
 
ى شوق عبد السالم رزق   صبر  مهندس  التصنيع  

بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

١٩٧٥يوليو   ١ ٢٠٠٢نوفمبر  ١   
فنى 
  معمل

 

 مهندس  التصنيع  خالد محمد محمد عىل غاىل 17
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠٠٢يوليو   ١ ٢٠٠٥أكتوبر   ١   
فنى 
    معمل

 مهندسة التصنيع  نهبر السيد محمد الشناوى  18
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

١٩٩٣يوليو   ١ ٢٠٠٦مارس  ١   
فنى 
    معمل

ى اسماعيل  19  مهندس  التصنيع  احمد فايز حسنير
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

١٩٩٨يوليو   ١ ٢٠٠٦أبريل  ١   
فنى 
    معمل

 مهندسة التصنيع  مها محمد الطواب كمال محمد  20
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠٠٦يوليو   ١ اير   ١٧  ٢٠٠٧فبر  
فنى 
    معمل

 مهندس  التصنيع  مصطفى عثمان عىل عزام 21
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

١٩٧٥يوليو   ١٦ ٢٠١٠سبتمبر    ١٥   
فنى 
    معمل

 مهندسة التصنيع  االء السيد محمد محمد  22
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٧يوليو   ١ اير  ٨  ٢٠١٨فبر  
فنى 
    معمل

ي محمد  23
 مهندسة التصنيع  محمد جمال احمد العنانى

بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٨مايو  ١ اير   ١٧  ٢٠١٩فبر  
فنى 
    معمل

 ري  هام محمود عبد الرحمن محمود  24
العلوم  
 األساسية  

 اخصان  
ماجستبر  
 قى العلوم

٢٠١١يونيو  ١ ٢٠٠٢سبتمبر  ١   
فنى 
    معمل

ة  25  احمد محمد سيد احمد ابو خرصى
العلوم  
 األساسية  

 اخصان  
دكتوراة  
 غى العلوم 

٢٠٢١يوليو   ٣١ ٢٠٠١سبتمبر    ١٥   
فنى 
    معمل

ى ميشيل رشدى ميخائيل  26  مهندسة االتصاالت  مبر
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٨يوليو   ٣١ ٢٠٠٩أكتوبر   ٤   
فنى 
    معمل

ى ظريف جاد الرب أيوب  27  مهندسة الحاسبات  نرمير
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠٠٨يوليو   ٣١ ٢٠٠٨سبتمبر  ١   
 فنى 
    معمل

محمد مسعد فتىح عطية عطا   28  مهندس  التصنيع  
ماجستبر  
هندسه  
 تصنيع 

أغسطس   ٩
٢٠٢٠ 

اير   ٢١ ٢٠١٠فبر  
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  غادة وهنر ابو رسي    ع احمد 29
ماجستبر  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٦سبتمبر  ١ ############  
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  محمد عىل عبد الرازق عىل  30
ماجستبر  
هندسه  
 االتصاالت 

اير   ٢٧ ٢٠١٣فبر ٢٠٠٦أبريل  ٢   
فنى 
    معمل
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 االسم  م
اإلدارة /  
القسم  
 العلمي

المسمى  
 الوظيفي 

 الدرجة 

بدء العملتاريخ   
مهام 
 عمله

الدرجة   مالحظات 
 العلمية

تاريخ الحصول  
 عليها 

 مهندسة التصنيع  مروة مصطفى مصطفى محمد  31
ماجستبر  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١١يوليو   ١٩ ٢٠٠٤سبتمبر  ١   
فنى 
    معمل

 مهندس  االتصاالت  لوقا القس جرجس لوقا جرجس  32
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠٠٩أكتوبر   ٤ ############  
فنى 
    معمل

 مهندسة االتصاالت  انىحر ايمن سيد عبد العظيم  33
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠١١يوليو   ٢٨ ٢٠١١سبتمبر    ١٥   
فنى 
   معمل

وك  34  مهندس  االتصاالت  محمد نبيل محمد صابر مبر
بكالوريوس  
هندسه  
 االتصاالت 

٢٠١٢يوليو   ٢٢ ٢٠١٢سبتمبر  ١   
فنى 
   معمل

 مهندسة الحاسبات  امل معروف حسن عمر دغيدى  35
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠١١يوليو   ٣١ ٢٠١١سبتمبر    ١٥   
فنى 
   معمل

 مهندسة الحاسبات  هانم عادل شبل عمر  36
بكالوريوس  
هندسه  
 الحاسبات 

٢٠١٠يوليو   ٢٧ ٢٠١٢أكتوبر  ١٠   
فنى 
   معمل

الحميد رجب موىس محمد عبد  37  مهندس  التصنيع  
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٠يوليو   ٢٧ ٢٠١٠سبتمبر    ١٥   
فنى 
   معمل

 مهندس  التصنيع  احمد محمود يارس كمال عوض جبر  38
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠٠٨يوليو   ٣١ ٢٠١١ديسمبر    ١٥   
فنى 
   معمل

 مهندس  التصنيع  امبر توفيق ابراهيم عبدالرحمن  39
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٢يوليو   ٢٢ ٢٠١٢سبتمبر  ١   
فنى 
   معمل

ف محمد ساىم الرافع  40  مهندسة العمارة  سلسبيل ارسر
بكالوريوس  
هندسه  
 العمارة 

٢٠١٢يوليو   ٢٢ ٢٠١٢سبتمبر  ١   
فنى 
   معمل

 مهندسة التصنيع  هند محمد عكوش عبد المحسن  41
بكالوريوس  
هندسه  
 تصنيع 

٢٠١٠يوليو   ٢٧ ٢٠١١سبتمبر    ١٥   
فنى 
   معمل
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 اإلدارة / القسم  االسم  م
المسمى  
 الوظيفى 

 الدرجة 
تاريخ استالم  

 العمل 
 مهام عمله 

 فتاح جابر محمد  1
مشرف عمال )  

 رئيسى (
مشرف عمال  

 ) رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
1992 

سبتمبر   21
2002 

مشرف عمال )  
 رئيسى (

2 
محمد محمود عوض  

 عزام
مشرف عمال )  

 رئيسى (
مشرف عمال  

 ) رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1993 

أبريل   30
2003 

مشرف عمال )  
 رئيسى (

3 
مصطفى محمد السيد جاد  

 الرفاعى 
مشرف عمال )  

 رئيسى (
مشرف عمال  

 ) رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2012 

أبريل   1
2013 

مشرف عمال )  
 رئيسى (

 خدمات إدارية  عبد المجيد على رجب  4
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   1

1997 
خدمات إدارية  

 رئيسى

5 
سعداوى رسمى محمود  

 خليل 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أغسطس   28

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

6 
فتح هللا فاروق عبد  

 الرحيم محمد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أغسطس   29

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

7 
رشدى عبد العزيز محمد  

 داود 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أغسطس   29

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  نادى رسمى محمود  8
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   4

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  الفتاح احمد عصام عبد  9
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   8

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  رجب شحاتة حسن  10
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   15

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

11 
جمعة محمد مصطفى  

 سيد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   22

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  بدرية حسين محمود  12
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
نوفمبر   10

2001 
خدمات إدارية  

 رئيسى

13 
احمد ابراهيم عبد  

 الوهاب 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   5

2002 
خدمات إدارية  

 رئيسى

14 
رضا محمد عيسى  

 القرمانى 
 إدارية خدمات 

خدمات  
 إدارية 

 1991 محو االمية 
أغسطس   6

2002 
خدمات إدارية  

 رئيسى

15 
عبد المجيد سيد عبد  

 المجيد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
سبتمبر   1

2002 
خدمات إدارية  

 رئيسى

16 
سعدية عبد الظاهر  

 سلطان عبد الرحمن 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   13

2003 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  منى حسن بيومي محمد  17
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   14

2003 
خدمات إدارية  

 رئيسى



 

 األكاديمية الحديثة  
 للهندسة والتكنولوجيا     

  

 

 2022مارس  الجهاز االدارى         –وثيقة االمكانيات البشرية 
 

18 
محسن سعداوى عبد  

 الحكيم 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أغسطس   23

2003 
خدمات إدارية  

 رئيسى

19 
محي الدين عبد هللا  

 اسماعيل  
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1994 دبلوم  زراعى  
سبتمبر   15

2004 
خدمات إدارية  

 رئيسى

20 
حسين سيد عبد المجيد  

 حجاج 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   20

2005 
خدمات بوفيه  

 الكافتريا

21 
زينب عبد الباقى محمود  

 عبد الباقى 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1988 اعدادية  
يونيو   22

2006 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  سيده حسين عطيه عبده  22
خدمات  
 إدارية 

 1982 إعداديه  
سبتمبر   10

2008 
خدمات اداريه  

 رئيسى

23 
وحيد يوسف محمود  

 ابراهيم
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   3

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

24 
ياسر محمد محمد  

 عيسوى
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
يونيو   2

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  رشا محمد ابراهيم  25
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
نوفمبر   20

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  رضا حسن السيد محمود  26
خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

2004 
نوفمبر   30

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  عبد الحكيم ابراهيم محمد  27
خدمات  
 إدارية 

 1990 محو أميه  
نوفمبر   30

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

28 
مرفت أحمد احمد عبد  

 هللا
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 تجارى  

1988 
أكتوبر   25

2010 

  7خدمات صاله 
+ مكاتب  

اعضاء هيئة  
 تدريس + السلم  

 خدمات إدارية  ظهرة مكرم رمضان  29
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
ديسمبر   1

2010 
خدمات إدارية  

 رئيسى

30 
وهيبه رمضان محمد  

 ابراهيم
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1989 إعداديه  
يناير  2

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  عادل سيد حسن محمود  31
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   1

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  سامى خليل جابر محمد  32
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   7

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  سمر بدرى سيد حسن  33
خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

1999 
مارس   7

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  عمر على ابو الفتح سالم  34
خدمات  
 إدارية 

 2010 محو امية  
أبريل   6

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  سيد محمد سيد محمد  35
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
سبتمبر   15

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى
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 خدمات إدارية  رمضان عبد هللا محمد  36
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   10

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

37 
طه عشرى محمد عبد  

 اللطيف 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
ديسمبر   18

2011 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 إدارية خدمات  ثابت سيد محمد غريب  38
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   1

2013 
خدمات إدارية  

 رئيسى

39 
مجدى حمدان احمد  

 حمدان 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1985 إبتدائيه 
أبريل   1

2013 
خدمات إدارية  

 رئيسى

 خدمات إدارية  عادل فتحى سيد محمد  40
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   1

2013 
خدمات إدارية  

 رئيسى

41 
محمد مجاهد مجاهد  

 الشربينى
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 تجارى  

2003 
يناير  17

2015 
خدمات إدارية  

 رئيسى

42 
شعبان محمد عبد الجيد  

 ابراهيم
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1989 اعدادية  
أبريل   29

2015 
خدمات إدارية  

 رئيسى

43 
محمد عبد  ربيع جابر 

 السميع 
مشرف عمال )  

 ملحق ( 
مشرف عمال  

 ) ملحق ( 
ــ  بدون   ــــــ

أغسطس   26
2001 

مشرف عمال )  
 ملحق ( 

44 
فتحي رمضان سلطان  

 جابر  
مشرف عمال )  

 ملحق ( 
مشرف عمال  

 ) ملحق ( 
دبلوم فنى  

 تجارى  
1994 

سبتمبر   15
2004 

مشرف عمال )  
 ملحق ( 

 إدارية خدمات  انتصار سيد غالب  45
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   13

2001 

خدمات مكتب  
دكتورة منى +  
مكاتب اعضاء  
هيئة التدريس  

عمارة +  
 سكاشن 

46 
حسن سعداوى عبد  

 الحكيم 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1999 محو أميه  
أكتوبر   23

2001 

خدمات مكتب  
رئيس قسم  

حاسبات +مكتب 
اعضاء هيئة  

 تدريس

 خدمات إدارية  السيد محمد زغلول سعاد  47
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
سبتمبر   1

2002 

خدمات صاالت  
الدور االول +  
 السلم الخلفى 

 خدمات إدارية  نجاح سعيد محمد  48
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
سبتمبر   1

2002 
خدمات إدارية  

 ملحق 

49 
شافعية عبد الوهاب  

 محمد سويلم 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   4

2004 
خدمات إدارية  

 ملحق 

50 
عظيمة عبد هللا على عبد  

 الرؤوف  
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
سبتمبر   15

2004 

خدمات بوفيه  
الموظفين +  

مكاتب اعضاء  
 التدريس

51 
نهلة عبد السالم عبد هللا  

 السرجاني
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
ديسمبر   4

2004 
خدمات بوفيه  

 الكافتريا

52 
محمود كمال أمين  

 محمود  
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   2005مايو  4 ــــــ
خدمات حمام  
 الدور االول  
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 خدمات إدارية  محمد محمود احمد   53
خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

2007 
سبتمبر   20

2005 

خدمات حجرة  
االمن + حجرة  

الشرطة +  
 الصيانه  

 خدمات إدارية  هانى زيدان خفاجه   54
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
فبراير   18

2006 
خدمات رجالى  

 الدور االول 

 خدمات إدارية  ياسر محمود امين  55
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   11

2006 

  9خدمات صالة 
+ حمام رجالى  
الدور الثانى +  

 الطرقه 

 خدمات إدارية  يسرى فرغلي جالل احمد  56
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
نوفمبر   26

2006 

خدمات صالة  
الدور الرابع  10

+ الساللم امامى  
 وخلفى  

57 
على عبد الفتاح احمد  

 محمد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ثانوى فنى  
 تجارى

2020 
نوفمبر   28

2006 

خدمات مكتب  
دكتورة ريهام +  

الجروب +  
السكرتارية +  

 الطرقه 

58 
على حسنين توفيق  

 حسنين 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

 2007مايو  8 2000
خدمات بوفيه  
مكاتب اعضاء  

 التدريس

59 
هدى محمد محمد محمد  

 ابراهيم
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   2

2007 

خدمات حمام  
سيدات الدور  
 االول + السلم 

 خدمات إدارية  رأفت السيد محمد السيد  60
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
ديسمبر   30

2007 

خدمات معمل  
+   2حاسبات  

حمام رجالى  
 دور الثانى 

61 
محمد محمد مصطفى  

 محمد حبيب 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
يناير  6

2008 

خدمات حمام  
رجالى الدور  

 االرضى 

62 
شعبان فاروق حسن  

 نصر هللا
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

دبلوم فنى  
 صناعى  

2002 
أبريل   22

2008 

خدمات صاالت  
الدور االول +  

 الطرقة 

63 
عماد احمد كامل ابراهيم  

 السيد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

  دبلوم فنى
 تجارى  

1991 
أكتوبر   21

2008 

خدمات مدرجات  
الدور االرضى  

 + الطرقه 

64 
ماجده عطيه احمد ياسين  

 خليل 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   2010مايو  3 ــــــ
خدمات معمل  

 حاسبات 

 خدمات إدارية  جيهان كامل على الشيخ  65
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مايو   19

2010 

خدمات معمل  
+   3حاسبات  

 السكاشن 

66 
اسماعيل سيد عبد العليم  

 سيد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
يونيو   14

2010 
خدمات المصعد  

 + الطرقة 

67 
ناصر محمد عبد الحميد  

 على 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

 1992 دبلوم زراعى 
سبتمبر   21

2010 

  خدمات الكافتريا
+ السلم الخلفى  

 للطلبه 

68 
شيماء سلمان حزين  

 سالم 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
يناير  20

2011 
خدمات إدارية  

 ملحق 
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 خدمات إدارية  محمد محمد سالم السيد  69
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   2

2011 

  8 خدمات صاله
+ مكاتب  

اعضاء هيئة  
التدريس +  

 السلم + الطرقه 

70 
احمد عز الدين ابراهيم  

 محمد 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   2012مايو  6 ــــــ
خدمات مكتب  

 الوكيل 

 خدمات إدارية  وائل سيد اسماعيل احمد  71
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
مارس   1

2012 
خدمات إدارية  

 رئيسى

72 
صابر سعداوى رسمى  

 محمود 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أبريل   7

2013 

خدمات مدرجات  
الدور االرضى  

 + الطرقه 

 خدمات إدارية  على محمد على سالم  73
خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   14

2001 
 خدمات بالمطبعة   

74 
حسام الدين بيومى   

 حسن بيومى 
 خدمات إدارية 

خدمات  
 إدارية 

ــ  بدون   ــــــ
أكتوبر   29

2006 
 خدمات بالمطبعة   
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 رابعا : ادارة األمن 

 الدرجة  المسمى الوظيفى اإلدارة / القسم  االسم  م
تاريخ استالم  

 العمل 
 مهام عمله 

1 
محمد محمود على محمد    

 على أبو العينين
 حكمدار   حكمدار  

دبلوم فنى  
 صناعى  

1995 
سبتمبر   1

2001 
حكمدار األمن  

 الرئيسى  

 حكمدار   حكمدار   حاتم احمد صادق   2
دبلوم فنى  

 صناعى  
1992 

سبتمبر   6
2001 

حكمدار األمن  
 الرئيسى  

 حكمدار   حكمدار   احمد كمال محمد على  3
دبلوم فنى  

 صناعى  
2001 

سبتمبر   11
2001 

حكمدار األمن  
 الرئيسى  

 2008مايو  7 1991 ثانويه عامه   حكمدار   حكمدار   محمد محمود محمد خليفه  4
حكمدار األمن  

 الرئيسى  

 محمد حسن محمد نوار  5
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1997 

أكتوبر   22
2001 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

6 
سيد محمد محمد السيد  

 الحديرى
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم معهد فنى  

 تجارى  
1995 

يونيو   8
2002 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

7 
محمد ابو السعود محمد   

 عبدالحليم 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم معهد فنى  

 تجارى  
1998 

أكتوبر   2
2004 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

8 
هشام محمد محمد عبد  

 العزيز
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم معهد فنى  

 تجارى  
1999 

مارس   27
2005 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

9 
محمد عبد الظاهر عبد  

 الرحيم مصطفى 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 2004 ليسانس اداب  

نوفمبر   14
2005 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

10 
احمد محمد عبد اللطيف عبد  

 الباقى 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
بكالوريوس  

 تجارة  
2007 

ديسمبر   1
2011 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 احمد محمد على زايد  11
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
بكالوريوس  
 علوم حاسب  

2003 
يوليه   6

2006 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (

 احمد رفاعى عبد الحميد  12
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
ليسانس دراسات  

 اسالميه  
1999 

فبراير   26
2007 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

13 
محمد عبد القادر الحسينى 

 مختار 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 2002 ليسانس اداب    

مارس   11
2007 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 محمد مصطفى احمد بدر  14
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1999 

سبتمبر   2
2007 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

15 
جمعه محمد عبد الوهاب  

 عبد السالم محمد 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 1999 ليسانس اداب  

مايو   15
2008 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 محمود بدر ابراهيماحمد   16
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2002 

سبتمبر   18
2008 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 حامد سيد احمد شحاته  17
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
2002 

أكتوبر   15
2008 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (
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 حسن محمود محمد  18
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2003 

يناير  1
2009 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

19 
محمد مرزوق محمد فوزي  

 رفاعي 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
بكالوريوس  

 تجارة 
2000 

يناير  3
2009 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 احمد صفوت عبده احمد  20
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم معهد فنى  

 تجارى  
2005 

فبراير   24
2009 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

21 
محمد عبد الحميد محمد  

 محمد 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
ليسانس دراسات  

 اسالميه  
2007 

مارس   24
2009 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

22 
حسين محمد عبد اللطيف  

 سليم 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 2008 دبلوم زراعى 

أبريل   3
2011 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

23 
صابر محمد عبد الجواد  

 البحيرى
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1990 

أبريل   3
2011 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 هشام بيومى محمد بيومى  24
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 1990 دبلوم  زراعى  

أبريل   3
2011 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 على رمضان احمد خليفه  25
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
1998 

نوفمبر   3
2013 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 محمد ابو سريع على  26
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2009 

ديسمبر   30
2014 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

 محمد خطاب سيد محمد  27
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
دبلوم فنى  

 صناعى  
2013 

أكتوبر   13
2015 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

28 
احمد يوسف محمد محمد  

 اسماعيل 
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
مشرف أمن ) 

 رئيسى (
 2002 دبلوم تجارى

يوليه   10
2016 

مشرف أمن ) 
 رئيسى (

29 
مصطفى رمضان عبد الصمد  

 ابو النجا 
وكيل ادارة امن  

 الملحق 
وكيل ادارة امن  

 الملحق 
 2000مايو  1 1982 إعدادية  

وكيل ادارة امن  
 الملحق 

 حكمدار  حكمدار  مدحت محمود توفيق 30
دبلوم فنى  

 تجارى  
1996 

أغسطس   6
2002 

حكمدار أمن  
 ملحق  

 حكمدار  حكمدار  احمد مصطفى احمد بدر  31
دبلوم فنى  

صناعى فوق  
 متوسط   

1998 
مارس   31

2004 
حكمدار أمن  

 ملحق  

 حكمدار  حكمدار  عاطف رفاعي عبد التواب   32
دبلوم فنى  

 تجارى  
1995 

سبتمبر   15
2004 

حكمدار أمن  
 ملحق  

 حكمدار  حكمدار  عمرو عطية جودة عاقول  33
دبلوم فنى  

 صناعى  
1997 

سبتمبر   15
2004 

حكمدار أمن  
 ملحق  

 هانى عفيفى سيد عفيفى  34
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1997 

سبتمبر   1
2003 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 هاني صالح احمد   35
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
 2002 اداب  ليسانس 

سبتمبر   15
2004 

مشرف أمن ) 
 الملحق (
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 وليد جالل عبد السميع  36
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2000 

مارس   22
2005 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 محمد السيد قطب تمراز  37
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (

دبلوم فوق  
متوسط حاسب  

 الى  
1992 

سبتمبر   3
2005 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 سعد المدبولى مرسى على  38
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1988 

سبتمبر   21
2005 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

39 
مصطفى محمد احمد  

 الجنزورى
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2004 

سبتمبر   1
2007 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

40 
شكرى عبد الحميد محمد  

 امام 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1987 

نوفمبر   5
2007 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 مدبولى محمد متبولى محمد   41
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
2003 

سبتمبر   21
2008 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

42 
محمد عبد العزيز عبد  

 المقصود شحاته 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 تجارى  
1989 

ديسمبر   17
2008 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

43 
طارق محمد محمد عبد  

 الرحمن 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى متقدم  
 خمس سنوات   

1989 
ديسمبر   25

2008 
مشرف أمن ) 

 الملحق (

44 
احمد حسانين توفيق  

 حسانين
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1997 

يناير  13
2009 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

45 
العزيز  رمضان محمد عبد 

 مبروك 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
 2001 ليسانس حقوق   

أكتوبر   16
2011 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 تامر محمد عبد اللطيف   46
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 صناعى  
1999 

ديسمبر   4
2012 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

47 
محمد السيد احمد  

 الخضراوى
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
 2005 ليسانس حقوق  

مارس   3
2013 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

48 
رمضان عبد الظاهر عبد  

 الرحيم مصطفى 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
دبلوم فنى  

 تجارى  
2003 

نوفمبر   3
2013 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

49 
حسن عبد الجواد حسن  

 حميدة 
مشرف أمن ) 

 الملحق (
مشرف أمن ) 

 الملحق (
 1999 ثانويه عامه  

مارس   11
2015 

مشرف أمن ) 
 الملحق (

 


