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 محمــــد أحمــــد أمــــين شــــعبان/ الســــيد األســــتاذ 
 

 مدير عام الكلية
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أشـــــــــواق عبـــــــــد المقصـــــــــود غزالـــــــــه/ الســـــــــيدة 
 

 االدارية  مدير إدارة الشئون 

 أمـــــــــــــل نتـــــــــــــاج علـــــــــــــى عثمـــــــــــــان/ الســـــــــــــيدة 
 

 مدير إدارة شئون الخريجين

 ســــــــــــــــــــعاد زهــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــعيد/ الســــــــــــــــــــيدة 
 

 مدير إدارة شئون الطالب

 عـــــــــــــزه محمـــــــــــــد ابـــــــــــــو العينـــــــــــــين/ الســـــــــــــيدة 
 

 ةمدير إدارة الحسابات والموازن

 أحمــــــــــــد عبــــــــــــد الحميــــــــــــد فضــــــــــــل/ الســــــــــــيد 
 

 مدير إدارة الدراسات العليا

 لحلــــــــــــيم راغــــــــــــبإيهــــــــــــاب عبــــــــــــد ا/ الســــــــــــيد 
 

 مدير إدارة المشتريات والمخازن

ــــــــــى محمــــــــــد محمــــــــــد ضــــــــــحى/ الســــــــــيد   يحي
 

 مدير إدارة المكتبــة

 محمــــــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــعبان/ الســــــــــــــــــــيد 
 

 مدير إدارة رعاية الطالب

ـــــــد/ الســـــــيدة  ـــــــد الجي  أمـــــــال زكـــــــى محمـــــــد عب
 

 ةمدير إدارة العالقات الثقافي

  



 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم الشئون اإلدارية

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق على السعيد عبد النبى على الغويلى ١

 كلية الحقوق فتوح محمد عبد العزيز عبد العال قاسم ٢

 كلية الحقوق ھيثم فتحى شرف الدين محمد ٣

 كلية الحقوق البادى محجوب السيد عطيه ٤

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم شئون العاملين

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق غادة محمود السيد الطنطاوى ١

 كلية الحقوق مى محمود السعيد طلبه النجار ٢

 كلية الحقوق رضا راضى ابراھيم ابراھيم  ٣

  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم االستحقاقات

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق الشيماء حسين محمد السيد على ١

 كلية الحقوق مد عبد الفتاحآيات سليمان مح ٢

 كلية الحقوق سميره داود اسماعيل عبد الخالق ٣

 كلية الحقوق كريم احمد حسن احمد الساعى ٤

 كلية الحقوق نجيه على عبد العزيز محمد ٥

   وائل حسين محمد على  ٦

     

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم الكادر الخاص

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق محمد عبد العال احمد كمال ١

 كلية الحقوق فاطمه حسين عبد الباقى الخولى ٢

 كلية الحقوق  عمرو عبده السعيد  ٣

 



 
   )٩( 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم المعاشات

 

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق رانيا بدير اسماعيل محمد رضوان ١

 لحقوقكلية ا سحر ابراھيم عبد هللا ابراھيم ٢

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم القيد والحفظ واالحصاء
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق شھيره محمد المرسى دياب ١

 كلية الحقوق رزق محمد على الشھاوى ٢

 كلية الحقوق محمد شعبان عبد السميع الجناينى ٣

 كلية الحقوق ھبه سعد احمد البطل ٤

 كلية الحقوق وروليد فتحى المرسى غب ٥

  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم المشتريات والمخازن
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق اسامه عطيه صديق محمد ١

 كلية الحقوق امال محمد على سنجاب ٢

 كلية الحقوق جمال السيد ابو فراج السيد ٣

 كلية الحقوق حسام الدين فاروق ابراھيم ٤

 كلية الحقوق ى محمد عطوانطلعت على المصر ٥

 كلية الحقوق عوض مصباح عوض عبد الوھاب ٦

 كلية الحقوق فاتن رضوان محمد رضوان ٧

 كلية الحقوق فتحيه بركات رزق الجناينى ٨

 كلية الحقوق محمد سعد جودد الشاعر ٩

 كلية الحقوق ھدى عبد الحميد محمد عبد الوھاب ١٠

 كلية الحقوق ھشام محمد أبو اليزيد الديب ١١

 كلية الحقوق وائل مرزوق سند جمعه ١٢

 كلية الحقوق  نيرمين محمود عبد العظيم عبد النبى  ١٣

  



 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم المعلومات والتوثيق
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق احمد صالح زكى اسماعيل ١

 كلية الحقوق ھدى رشاد ابراھيم بالل ٢

 كلية الحقوق د البغدادى محمد سمرهھيثم محمو ٣
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 المكتبة
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق يحيى محمد محمد ضحى ١

 كلية الحقوق احمد احمد عز الرجال ٢

 كلية الحقوق ايمان سعد شفيق عبد النبى ٣

 كلية الحقوق ايمان مصطفى عبد الحميد متولى السقا ٤

 كلية الحقوق المرسى ابراھيم عبد الرحيمايمن  ٥

 كلية الحقوق جيھان امين السيد الشربينى ٦

 كلية الحقوق رانا عوض السيد عوض خليل ٧

 كلية الحقوق زينب ابراھيم محمد اسماعيل ٨

 كلية الحقوق سعاد عبدالفتاح احمد المليجى ٩

 كلية الحقوق شيرين على عبده أبو المعاطى ١٠

 كلية الحقوق دين فؤاد عبد الباسط احمدصالح ال ١١

 كلية الحقوق طارق محمد ابراھيم عوف ١٢

 كلية الحقوق ماجده السعيد عبده السعيد ١٣

 كلية الحقوق محمد فتوح المتولى سرحان ١٤

 كلية الحقوق منى مصطفى جمعه الخولى ١٥

 كلية الحقوق  منى وجدى موسى ابراھيم ١٦

 كلية الحقوق اھيم الدميرىناديه عبد الغفار ابر ١٧

 كلية الحقوق نعيمه امين محمد امين جمال ١٨

 كلية الحقوق ھديه شعبان طلبه طمان ١٩

 كلية الحقوق يسرا محمد احمد نعيم ٢٠

  



   

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم رعاية الطالب

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق احمد فؤاد طه محمد بركات ١

 كلية الحقوق مد السيد صديق منسىاحمد مح ٢

 كلية الحقوق امل رزق علي رزق ابو طالب ٣

 كلية الحقوق السيد السيد  محمد السيد الزھيرى ٤

 كلية الحقوق نھال عالء الدين عبد الشافى محمد أبو الوفا ٥

 كلية الحقوق ھاله محمد رفعت عبده عبد الواحد ٦

 لحقوقكلية ا ھدى محمد عبد الرحيم السيد ٧

 كلية الحقوق يسرى فتحي عبد ربه الغيدي ٨

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 شعبة التعليم المفتوح

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق عصام ابراھيم محمود القاطونى ١

 كلية الحقوق وليد السيد ابراھيم عبد السالم ٢

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم العالقات الثقافية

 

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق امال زكى محمد عبد الجيد ١

 كلية الحقوق جميله محمد محسوب السيد السيد ٢

 كلية الحقوق رشا محمد ياسر محمد بكير ٣

 كلية الحقوق عطيات السيد ابراھيم خليل ٤
  

   )٤( 
  



 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم سكرتارية األقسام

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق  نھى فوزى السيد شلبى ١

 كلية الحقوق نسرين محمود عبد العظيم عبد النبى ٢

 كلية الحقوق آيه جمعه عبده يوسف ٣

 كلية الحقوق منال حمدان محمد الزكى ٤

 كلية الحقوق  مروة مصباح سعد الالوندى ٥

 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم الجداول واالنتدابات

 

 الجھة   اإلسمم 

 كلية الحقوق حسين السيد احمد عبد الرحمن الكنانى ١

 كلية الحقوق تامر عاشور المنسى عامر ٢

  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم شئون الخرجين

 

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق اشرف عبد اللطيف على السحيتى ١

 كلية الحقوق أمينه عبد الھادى اسماعيل عامر ٢

 كلية الحقوق  ير سمير احمد التليسسھ ٣

 كلية الحقوق محمد على احمد محمد بدر ٤

 كلية الحقوق نادره مختار رزق الجناينى ٥

 كلية الحقوق  ھبه محمود بدران محمود الموجى  ٦

 كلية الحقوق  دينا خيرى كمال الدين ابراھيم حجازى  ٧

  



  قائمة أسماء وبيانات
  قسم شئون الطالب

 الجھة اإلسم م

 كلية الحقوق احمد محمد السيد صديق منسى ١

 كلية الحقوق اسامه سليمان محمد عبدالفتاح ٢

 كلية الحقوق امل سليمان عبده سليمان ٣

 كلية الحقوق ايھام توكل محسوب يوسف ابو الخير ٤

 كلية الحقوق داليا محمد فتحى وھبه ٥

 كلية الحقوق سھير رزق محمد عنتر ٦

 كلية الحقوق الخالق بدوى تامر فايز عبد ٧

 كلية الحقوق فاضل فتوح المتولى سرحان ٨

 كلية الحقوق فاطمه حسنين على ابراھيم ٩

 كلية الحقوق فاتن بكر محمد الجمل ١٠

 كلية الحقوق مايسه عبد النبى احمد عرفات ١١

 كلية الحقوق محمد صالح الدين طه محمد الشافعى ١٢

 كلية الحقوق محمد يوسف ابراھيم يوسف ١٣

 كلية الحقوق محمود جوده الشرقاوى على ١٤

 كلية الحقوق محمود صبرى عبد النبى محمد ١٥

 كلية الحقوق محمود عبد هللا ابو الفتوح الزغبى ١٦

 كلية الحقوق ھبه السيد البيومى إبراھيم ١٧

 كلية الحقوق ھبه هللا عيد سيد احمد ١٨
  

 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 مكتب أمين الكلية

 

AM ١٠:٢٠ ٣٠/٧/٢٠١٧فى  -نظام الفاروق إلدارة الموارد البشرية  غادة محمود السيد الطنطاوى  - :

 الجھة  اإلسم م 
 كلية الحقوقسلوى عبد الحميد على بدوى ١

 كلية الحقوق محمد على على الشموتى الموجى ٢

 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 سم العالقات العامةق
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق احمد محمود احمد سيد احمد القصبى ١

 كلية الحقوق منى محمد العتريس الدسوقى  ٢

 
   )٢١( 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 مكتب عميد الكلية

 

 الجھة  اإلسم م

 كلية الحقوق دينا عبد المجيد محمد عبد المجيد غنام١

 كلية الحقوق منى السيد محمد البسنديلى٢

 كلية الحقوق وائل متولى مصطفى محمد٣



 
  قائمة أسماء وبيانات

مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

 

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق نسرين محمود عبد العظيم عبد النبى ١

   )٢٣( 
  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  مكتب
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق غاده عادل عبد العزيز محمد مصطفى ١

 كلية الحقوق ھند فريد عباس الحسينى جعفر  ٢

   )٢٣( 
  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 الدراسات العليا والبحوثمكتب وكيل الكلية لشئون 
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق ميرة على أحمد محمد بدرأ ١

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم الوافدين
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق ايھاب على رجب بدر ١

 
   )٢٥( 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم المحفوظات

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق رضا محمود محمد عبد الھادى ١

 
  



 

 
  وبيانات قائمة أسماء

 قسم الحسابات والموازنة
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق عبد الستار محمود محمد المنسى ١

 كلية الحقوق كناريا جاب هللا محمد الدسوقى ٢

 كلية الحقوق منى على عبده ابو المعاطى ٣

 كلية الحقوق ناھد طه غانم عبد الباقى ٤

 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 ةقسم الخزين
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق إيناس أحمد عبد اللطيف أحمد ١

 كلية الحقوق حامد محمد حامد اسماعيل السعدونى ٢

 كلية الحقوق رجب السعودى رجب حامد ٣

 كلية الحقوق صفاء محسن على الدسوقى ٤

 كلية الحقوق محروس عبد العاطى ابراھيم الجندى ٥

 كلية الحقوق مود بشارمحمد محمود محمد مح ٦

 كلية الحقوق محمود شعبان عبد الغفار شعبان ٧

  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم الدراسات العليا

 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق احمد عزت احمد البيومى ١

 كلية الحقوق السيد سعد السيد المنيالوى ٢

 قكلية الحقو السيد محمد السعيد ابراھيم مشالى ٣

 كلية الحقوق حسام محى محمد زھران ٤

 كلية الحقوق رمزى ناجى اسعد مسيحه ٥

 كلية الحقوق عزت المتولى محمد المتولى ٦

 كلية الحقوق فاطمه ابراھيم ابراھيم حسن ٧

 كلية الحقوق فاطمه مصباح حسن صيام ٨

 كلية الحقوق محمد محمد على صيام ٩

 كلية الحقوق  ريفرفت السيد عبد الرازق محمد شم ١٠

 كلية الحقوق مروه أحمد إبراھيم أحمد عبد المجيد ١١

 كلية الحقوق مصطفى فؤاد عزيز فؤاد ١٢

 كلية الحقوق ناصر صبحى عطا رخا ١٣

 كلية الحقوق نسرين احمد الصاوى صالح ١٤

 كلية الحقوق نھا السيد البيومى ابراھيم ١٥

 الحقوق كلية ھويدا عبد الستار فوزى اسماعيل ١٦

  



 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 شعبةالدراسة باللغة األجنبية
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق رباب اشرف بدير عطيه ١

 كلية الحقوق اسامه المرسى شندى مكاوى ٢

 كلية الحقوق اسماء عباس مجاھد احمد ٣

 كلية الحقوق سالى احمد فؤاد محمد سعد ٤

 كلية الحقوق ھاب عبد الواحدنسرين نبيل عبد الو ٥

 كلية الحقوق  ھبه صبرى ھالل  ٦

   )٣٢( 
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم الشئون القانونية

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق يارا حافظ أحمد كمال حافظ الجندى ١

 كلية الحقوق  سوزان أمين محمد أمين  ٢

   )٣٣( 
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 عليم اإللكترونىوحدة الت
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق رشا حمدى محمد يوسف ١
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم أفراد األمن

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق احمد محمد السعيد محمد يوسف١

 كلية الحقوق احمد محمد على على جاد٢

 الحقوقكلية  ايھاب طه عبد اللطيف محمد حجازى٣

 كلية الحقوق عبد الشافى عبد الباسط عثمان السيد٤

 كلية الحقوق فاروق الدسوقى صالح الدين الدسوقى٥

 كلية الحقوق محمود عبد هللا مصطفى الموجى٦

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم الحدائق
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق رفعت بدران عبد الجليل ابراھيم يونس ١



  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم الصيانه
 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق حمدى ربيع راضى أمين محمد ١

 كلية الحقوق محسن عبد العظيم محمود على ٢

 كلية الحقوق مصباح سعد عبد المطلب الالوندى ٣

  
  
 

 
  قائمة أسماء وبيانات
 قسم السيارات

 

 الجھة  اإلسم م 

 كلية الحقوق محمود محمد عبد الرحمنأحمد  ١

 كلية الحقوق ياسر محمد النادى أبو المعاطى ٢

 

 
  قائمة أسماء وبيانات

 قسم المعاون
 

 الجھة  اإلسم  م 

 كلية الحقوق ابراھيم عوض محمد حموده ١

 كلية الحقوق احمد احمد عبد الوھاب السيد ٢

 حقوقكلية ال احمد السيد رمضان عبد الرازق ٣

 كلية الحقوق احمد عطيه بدير عطيه ٤

 كلية الحقوق احمد محمد منصور فھيم ٥

 كلية الحقوق افراج عيد عبد اللطيف الدسوقى ٦

  السيد رفعت السيد يوسف ٧

 كلية الحقوق امال اسماعيل الدرينى محمد عمر ٨

 كلية الحقوق امل السيد الشربينى على ٩

 كلية الحقوق ايمايمان رمضان عوض عبد الد ١٠

 كلية الحقوق بشرى رفعت زاھر حسن ١١

 كلية الحقوق بكر على رمضان طاقه ١٢

 كلية الحقوق حنان محمد عبد الشافى ١٣

  خضره عبد الرازق على عبد الرازق ١٤

 كلية الحقوق خليل رافت خليل عبد المطلب ١٥

 كلية الحقوق زينب البشير احمد السيد ١٦

 كلية الحقوق مل يوسفسماء محمد كا ١٧

 كلية الحقوق سميه احمد حامد مبارك ١٨

 كلية الحقوق شوقى على السعيد ابراھيم ١٩

 كلية الحقوق صباح زين ماعطا ابراھيم ٢٠

 كلية الحقوق صبرى محمد أحمد محمد سرور ٢١

 كلية الحقوق صالح محمد السيد احمد ٢٢



 كلية الحقوق تفاحه رضوان عبد هللا حجازى ٢٣

 كلية الحقوق عادل حسانين ابراھيم حسانين ٢٤

 كلية الحقوق عزيزه عبد السالم سعد الموجى ٢٥

 كلية الحقوق عصام طاھر إبراھيم عبد الرحيم ٢٦

 كلية الحقوق فاتن عبد العظيم ابراھيم الغرباوى ٢٧

 كلية الحقوق محمد احمد السيد الصياد ٢٨

 ية الحقوقكل محمد سعد الدين محمد ابو شوشة ٢٩

 كلية الحقوق محمد سالمه ابراھيم البحيرى ٣٠

 كلية الحقوق محمد عبد المعبود عبد القادر ٣١

 كلية الحقوق محمود بدران محمود الموجى ٣٢

 كلية الحقوق مصطفى عبد الغنى زكى ٣٣

 كلية الحقوق مصطفى عبد المحسن مصطفى ٣٤

 كلية الحقوق ناديه مختار رزق الجناينى ٣٥

 كلية الحقوق ھانى المھنى السيد يحيى ٣٦

 كلية الحقوق ھانى عبد العزيز فتح هللا  ٣٧

 كلية الحقوق ھناء عبد المجيد عيسى الفرمانى ٣٨

 كلية الحقوق  احمد امين محمد فرج ٣٩

 كلية الحقوق جمعه احمد السيد فرج ٤٠

 كلية الحقوق عاطف عادل عبد العزيز محمد ٤١

 كلية الحقوق اح الجوھرى ابراھيمعبده عبد الفت  ٤٢

 كلية الحقوق محمد راضى ابراھيم ابراھيم  ٤٣

 كلية الحقوق محمد محمود العدل على  ٤٤

 كلية الحقوق يوسف محمد فتحى يوسف منصور  ٤٥
  


