
القاهرة بجامعة العموم ومديرى أمناء 

2016-2015 الجامعى العام عن

المؤهلاإلسمالوظيفةم

تجارة. ب علي محمد ابراهيم يسرى الجامعة عام امين السيد1

العلوم. ب علي البلتاجي زكريا عمرو اإلدارية للشئون مساعد عام أمين2

تجارة. ب بكر ابو الجواد عبد هشام المالية للشئون مساعد عام أمين3

حقوق ليسانس هللا عطا حسن السيد سعيد القانونية للشئون المركزية اإلدارة رئيس4

وجراحة طب. ب رمضان السيد عمر خالد الطبية للشئون المركزية اإلدارة رئيس5

االداب ليسانس مطر محمد على رضا اآلداب كليةعام أمين6

اداب ليسانس ثابت محمد عبدالنعيم اسامة الحقوق كليةعام أمين7

تجارة. ب الوهاب عبد احمد وفاء السياسية والعلوم االقتصاد كليةعام أمين8

تجارة. ب السيد احمد ابتسام التجارة كليةعام أمين9

تجارة. ب نظيم صبرى حسن سحر العلوم كليةعام أمين10

تجارة. ب محمد الغفار عبد مجدى البشري الطب كليةعام أمين11

تجارة. ب فراج محمد هانى واألسنان الفم طب كليةعام أمين12

تجارة ب الفتوح ابو السيد محمد التمريض كليةعام أمين13
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زراعة ب مراد  جوده السيد الطبيعي العالج كليةعام أمين14

حقوق ليسانس معوض سالم محمد سالم الصيدلة كليةعام أمين15

حقوق ليسانس الدين جمال  محمد خالد الهندسة كليةعام أمين16

زراعة. ب البسيونى ابوزيد هناء الزراعة كليةعام أمين17

تجارة- ب سرور سيد سهيرة البيطري الطب كليةعام أمين18

تجارة دبلوم جاد محمد مهيوب يحيي العلوم دار كليةعام أمين19

تجارة. ب خليل علي اسماعيل عزت اإلعالم كليةعام أمين20

تجارة. ب منصور علي منصور فاتن اآلثار كليةعام أمين21

تجارة. ب محمد طه طه منال واالقليمى العمراني التخطيط كليةعام أمين22

اداب ل حمودة محمود زهور والمعلومات الحاسبات كليةعام أمين23

تجارة. ب عويس زكريا  سوزان المبكرة للطفولة التربية كليةعام أمين24

اداب ليسانس مرسى محمد ابراهيم محمد النوعية التربية كليةعام أمين25

وعلوم اقتصاد-ب

سياسية 

البطران عباس عايدة اإلحصائية والبحوث الدراسات معهدعام أمين26

تجارة. ب احمد محمود علي مني اإلفريقية والدراسات البحوث معهدعام أمين27

حقوق ليسانس عبدالسالم عبدهللا مشيرة للتربية العليا الدراسات كليةعام أمين28
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تجارة. ب صالح علي ابوزيد ايمان الليزر لعلوم القومي المعهدعام أمين29

تجارة. ب المالك عبد جبريل رشدى سوزان الخطة ومتابعه للتخطيط العامة اإلدارة عام مدير30

 شريعه ليسانس

وقانون

مكى حسن محد مكى والعقود للفتاوى العامة  اإلدارة عام مدير31

والتظلمات

وعلوم اقتصاد. ب

سياسية 

حنفي عبده رزق الجامعية للمكتبات العامة اإلدارة عام مدير32

االداب ليسانس سعده محمد حسن الشباب لرعاية العامة اإلدارة عام مدير33

دكتوراه علوم-ب سليمان جندى موريس واإلدارة للتنظيم العامة االداره عام مدير34

خالــــــــــــــــــــــــي العالجية للشئون العامة اإلدارة عام مدير35

اداب ليسانس حسن محمد اسعد نعيمة واألعالم العامة للعالقات العامة اإلدارة عام مدير36

تجارة. ب اسماعيل محمد مني واإلداري المالي للتوجيه العامة اإلدارة عام مدير37

االداب ليسانس احمد كمال مصطفي امل العليا الدراسات لشئون العامة اإلدارة عام مدير38

تجارة. ب ابراهيم الوهاب عبد الهام الثقافية للعالقات العامة اإلدارة عام مدير39

تجارة. ب البارى عبد محمود سوسن هيئه أعضاء لشئون العامة اإلدارة عام مدير40

التدريس

هندسة. ب بصيله محمد علي فكرية الهندسية للشئون العامة اإلدارة عام مدير41

تجارة. ب المجيد عبد زين ذات والوحدات الخاصة للصناديق العامة اإلدارة42

الخاص الطابع

هندسة. ب زكريا وجدان والتوثيق المعلومات لمركز العامة اإلدارة عام مدير43
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اسنان طب. ب الغفار عبد محمد فهمي هشام اآلسنان لطب العامة اإلدارة عام مدير44

اداب ليسانس علي احمد محمد البيئة لمشروعات العامة اإلدارة عام مدير45

حقوق ليسانس سليمان جمعة محمد للكليات القانونية للشئون العامة االداره عام مدير46

حققوق ليسانس على محمود الدين صالح والحجز والتنفيذ للقضايا العامة اإلدارة عام مدير47

اإلداري

 ليسانس

دكتوراه-حقوق

جوده احمد محمد حسن والتأديب للتحقيقات العامة االداره عام مدير48

تجارة. ب محمد  هللا عبد ماجدة والحسابات للموازنة العامة اإلدارة عام مدير49

خالــــــــــــــــــــــــي والمخازن للمشتريات العامة االداره عام مدير50

تجارة. ب عمران احمد حسين خميس التعليم لشئون العامة اإلدارة عام مدير51

تجارة. ب مصيلحى الحميد عبد على العلمية للبحوث العامة اإلدارة عام مدير52

خالــــــــــــــــــــــــي ذات الوحدات لشئون العامة اإلدارة عام مدير53

الخاص الطابع

االداب ليسانس جمال مصطفى مرفت الجامعية المدن لشئون العامة االداره عام مدير54

حقوق ليسانس هيبه محمد علي خالد الكادر) العاملين لشئون العامة االداره عام مدير55

(العام

زراعة ب حسن ابراهيم محمود هالة اإلدارية للشئون العامة اإلدارة عام مدير56

تعاون ب هللا عبد احمد محمد الجامعة رئيس مكتب عام مدير57


