
                                                          جامعة االسكندرية   

    كلية التربية الرياضية للبنين

 قسم االحصاء والمتابعة   

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 امٌن الكلٌة بكالورٌوس تجارة  ) اخصائً تموٌل ومحاسبه(االولى فتحً خضر مساعد 1

 رئٌس القسم 18دبلوم تجارة  )كتابً(عاممدٌر  محمود سامٌة عبد الرحمن 2
االستحقاقات واالمٌن 

المساعد للشئون 
 المالٌه

 مالحظات المؤهل الدرجه  االسم م
 مدٌر المكتب 97دبلوم تجارة  )كتابً(مدٌر عام نجوي عبد اللة جبر  1

 اولً السٌد السٌد غرٌب 2
 ) اخصائً ش تعلٌم(

بكالورٌوس معهد الدراسات 
 القانونٌة

 

 االولى عبٌرسعٌد محمد عبد الحمٌد 3
 ) فنٌٌن هندسة مساعدة(

  دبلوم صناٌع

 رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك ) اخصائً خدمات اجتماعٌه (الثالثة محمد عادل زٌن الدٌن 4
 أخصائى رٌاضى

 

باحث شئون مجالس(الثانٌة ) على ادرٌسوسام ٌس محمد  5   بكالورٌوس تجارة  

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 مدٌر مكتب دبلوم صناٌع )اخصائً خدمات اجتماعٌه (الثانٌة عبد الحمٌددعاء ٌوسف  1

لٌسانس أداب أخصائى شئون  (اخصائى تعلٌم)الثالثة احمد مها سمٌر 2
 تعلٌم

 

  معهد فنى تجارى )كتابً(الثالثة دهش زكرٌا مروة 3

 



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 مدٌر مكتب 18دبلوم تجارة  ) كتابً(االولى  سهام محمود محمد مصطفى 1

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 رئٌس القسم 18دبلوم تجارة  )كتابً(  عاممدٌر  مصطفً محمد مصطفً  8

 قسم المنازالت 18دبلوم تجارة  )كتابً ( االولى عاٌدة عبد المتعال عمر  2

 العاب القوي لٌسانس أداب (أخصائى شئون تعلٌم) الثالثة امٌرة انور عبد الغفور 8

التمرٌنات  79دبلوم تجارة  )كتابً( الثالثة دالٌا فوزى صبرى فوزى 4
 والجمباز

 الرٌاضٌهالعاب  معهد فنى صناعى ) فنٌٌن هندسة مساعدة(  الثالثة عوض محمد فؤاد منصور 5

أجتماعٌة  بكالورٌوس خدمة (أخصائً خدمات اجتماعٌة)   الثانٌة شرٌف عبد المنعم ذكً 6
 أخصائى أجتماعى

الرٌاضة 
 المدرسٌة

اصوال التربٌة  معهد فنى صناٌع ) فنٌٌن هندسة مساعدة(  الثالثة نادر رمزي ٌوسف  9
 الرٌاضٌة

 مالحظات المؤهل الدرجه  االسم م
فنً صناعً خمس  دبلوم ------ هند محمد عبد ربة  1

  سنوات
 قسم االداره

فسم الرٌاضات  بكالورٌوس رٌاض أطفال ------ مروة محسن خمٌس 2
 المائٌه

 
 
 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 رئٌس القسم بكالورٌوس تربٌة مدٌر عام صفاء أحمد حمودة 8

بكالورٌوس تجارة تموٌل  تموٌل ومحاسبة()اخصائً   نٌةالثا هشام محمد عبد الحافظ 2
 ومحاسبة

 

) اخصائً ش تعلٌم (  الثالثة رٌهام رمضان عبد الفتاح 8 لٌسانس أداب أخصائى شئون  
 تعلٌم

 

() فنٌٌن هندسة مساعدة  الثالثة رمضان شاكر محمد 4   دبلوم صناٌع 

 

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
(أخصائً خدمات اجتماعٌة )  نٌةالثا ولٌد احمد احمد عوف 8 رٌوس خدمة أجتماعٌة وبكال 

 أخصائى أجتماعى
 



 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
(تنمٌة ادارٌة) الثانٌة رحاب محمد عبد المتجلى 8  رئٌس القسم بكالورٌوس تجارة أخصائى شئون عاملٌن 

  15دبلوم تجارة  ) كتابً(   الثانٌة حسنٌنمنى على  2

) كتابً(   الثانٌة نصرة حجازى إبراهٌم 8 75دبلوم تجاره     

 الثالثة احمدمحمد محمود حسٌن  4
 ) فنٌٌن هندسة مساعدة(

  دبلوم صناٌع

) فنٌٌن هندسة  الثالثة بسٌونى عبد الوهاب بسٌونى 5
(مساعدة  

  دبلوم صناٌع

) كتابً(  الرابعة  ٌاسر محمد رفاعً 6           دبلوم زراعة 
أخصائً خدمات الثانٌة) عبٌر نبٌل فاروق 9

(اجتماعٌة  
  بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة

                                                       
 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
)كتابً( االولى نادٌة محمد على الشهالى 8 12ثانوٌه عامه     

)اخصائً تموٌل  الثانٌة دونٌس عادل عجٌب 2
 ومحاسبة(

  بكالورٌوس تجارة 

تموٌل نٌة )اخصائً الثا ٌحٌى حسن محمد حسن 8
(ومحاسبة  

  بكالورٌوس تجارة 

)كتابً(  االولى أنهار سعٌد هاللى 5 18دبلوم تجارة     

) كتابً(   الثالثة علً سماح صالح الدٌن  76دبلوم تجارة     

) اخصائً تموٌل  الثانٌة فاطمة رمضان امٌن محمد 
 ومحاسبه

  بكالورٌوس تجارة

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) كتابً(   الثانٌة محمد خمٌس ابراهٌم  8 2882دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

)اخصائً تموٌل نٌةالثا عاطف حامد محمد السواح 2
 ومحاسبه (

  بكالورٌوس تجارة

) كتابً( الثالثة صالح سمٌر احمد الشافعً 8 75دبلوم تجارة     

) فنٌٌن زراعٌٌن  الثالثة اشرف شحاته ناٌل شحاته 4
(وتغذٌة  

  دبلوم زراعة

أخصائى تغذٌة() الثالثة احمد شفٌق ملٌجى احمد 5   بكالورٌوس زراعة  

  

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 رئٌس القسم دبلوم صناٌع ) فنٌٌن هندسة مساعدة  الثالثة عطٌة ابو راجعاحمد  محمد  8

)كبٌر(مدٌر عام فنٌٌن  فرٌد عزت عزٌز 2  الوقاٌه والمخاطر دبلوم صناٌع 



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 مدٌر عام نهلة محمد عبد الجواد ابو المحاسن شلبً 8

 ) اخصائً ش تعلٌم (
)اقتصاد(بكالورٌوس تجارة  رئٌس القسم 

  أعدادٌة )كتابً(الثانٌة تهانً محمد الصغٌر عمر 2

75دبلوم تجارة  الثالثه ) كتابً ( حسٌن ابراهٌم كعموش منال 8   
 

   

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
78دبلوم تجارة  االولً )كتابً( عادل السٌد محمد عبد العال 8  رئٌس القسم 

) كتابً(  الرابعة  الاله  محمدعٌد عبد  2   دبلوم زراعة 

) فنٌٌن  الثانٌة سمٌر عبد القادر مدنً 8
( زراعٌٌن وتغذٌة  

() فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة    

11دبلوم تجارة  االولً )كتابً( ابراهٌم رمضان عبد العزٌز  4   

فنٌٌن الثالثه ) معتوق على معتوق مرسى 5
(هندسة مساعدة  

  دبلوم صناٌع

فنٌٌن ) الثالثه محمد صابر عبد الهادي 6
(هندسة مساعدة  

  دبلوم صناٌع

) فنٌٌن  الثانبة حسن محسن حسن عمر 9
(هندسة مساعدة  

  دبلوم صناٌع

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 مدٌر عام الشهالًصفٌة محمد علً  1

 )اخصائً ش  تعلٌم(
 مشرف لٌسانس أداب

 مدٌر عام مهنا عبد العظٌممحمد اٌمان  2
 )اخصائً ش  تعلٌم

 رئٌس القسم لٌسانس أداب قسم أعالم

 الثانٌة اسماء احمد محمد شعبان 3
(أخصائى أمن )  

  بكالورٌوس خدمة أجتماعٌة

هندسة ) فنٌٌن  الثالثة عماد رمضان امٌن على 4
(مساعدة  

  دبلوم صناٌع

أخصائً احصاء ) الثالثة منال محمد عبد الالة 5
(وحاسب آلً  

  بكالورٌوس حاسب ألى

(اخصائى تعلٌمالثالثه ) محمد احمد محمد سلٌمان سمر 6 نس أدابالٌس    

(كتابً ) األولً وهٌبة سعٌد عوض 7 14دبلوم تجارة     

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
  بكالورٌوس تجاره ______ سرحانسعد محمود  سوسن 1

 



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
كتابً ( )األولً اشجان علً محمد عوارة  8 12دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

  دبلوم صناٌع () فنٌٌن هندسة مساعدة الثالثة سهٌر مصطفى محمود حسٌن 2

(أخصائى أسكاناالولً ) محمد بسٌونى محمد ابوسمرة 8   بكالورٌوس سٌاحة وفنادق 

(كتابً( فاٌزة مصطفى ابراهٌم 4 ممدٌر عا  91دبلوم تجارة     

كتابً ( )األولً عبد العزٌز أبو زٌد عبد الحلٌم 5 18دبلوم تجارة     

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
اخصائً ( )مدٌر عام حسنعالء عبد الحمٌد  1  رئٌس القسم لٌسانس شرٌعة وقانون 

  18دبلوم تجارة  كتابً ( )األولً نورا غفٌر متولً 2

(اخصائى تعلٌمالثالثه ) اسماء حسن ٌس 3   بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة 

2884دبلوم تجارة  )الثالثة كتابً ( اسماء عبده طه 4   

وثائق مدٌر عام ) اخصائً  هالة علً زٌادة 5
 ومكتبات(

نس أداب وثائق ومكتباتالٌس   

فنٌٌن زراعٌٌن  ) الثانٌة محمد مصطفى سالمة 6
 وتغذٌة (

 دبلوم زراعة
 

  

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
كتابً ( )األولً احمد محمد سالم 1 74سنوات  5دبلوم تجارة نظام    رئٌس القسم 

اجتماعٌةخدمات االولى  عبد العزٌز عبد الحلٌم الحمراوى 2 أجتماعٌة أخصائى  بكالورٌوس خدمة 
 أجتماعى

 

خصائى شئون ا)الثانٌة محمود محمد حسن احمد 3
 عاملٌن(

  بكالورٌوس تجارة

) فنٌٌن هندسة الرابعه  محمد سعد ابو قوطة  4
 (مساعدة

  دبلوم ترسنة بحرٌة

  

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
أخصائى شئون ) االولى امٌرة شحاتة احمد 1

 عاملٌن(
 رئٌس القسم بكالورٌوس تجارة

  16دبلوم تجارة  كتابً ()الثانٌة  عزة محمد علً حرٌز 2

) فنٌٌن زراعٌٌن الرابعه  احمد محمد عبد الكرٌم 3
( وتغذٌة  

  دبلوم زراعة



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
)اخصائً تموٌل ومحاسبة( الثالثة حمٌدواحمد ابراهٌم  1  رئٌس القسم بكالورٌوس تجارة  

  دبلوم زراعة ) كبٌر فنٌٌن(مدٌر عام  عبداللة السٌد محمود صالح 2

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) اخصائً ( مدٌر عام حامد هالل حامد 1 رٌوس هندسةوبكال   رئٌس القسم 

  هندسة بكالورٌوس (مهندسٌن وأطباء) الثانٌة صافٌناز  السٌد عبد القادر 2

مهندسٌن وأطباء () الثانٌة جٌهان احمد محمد شعبان 3   بكالورٌوس هندسة 

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
  بكالورٌوس تجارة الثالثه) تموٌل ومحاسبة( السٌد بسنت طنطاوي 1

  

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
(  أخصائً خدمات اجتماعٌة) االولى شعبانهبه السٌد محمد  1   بكالورٌوس خدمة أجتماعٌة  

 مالحظات المؤهل الدرجه  االسم م
  بكالورٌوس السٌاحه والفنادق  ------- هانً حسن عصمت 1

  

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) كتابً ( الثانٌة محمد السٌد زكى حماد 1 11دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

  18دبلوم تجارة  ) كتابً( االولى فرح فواد عزٌز 2

  بكالورٌوس زراعة الثالثة البدريسمر محمود  3

2888دبلوم تجارة  الثالثة مروة فوزي ناجً 4   

خدمات اجتماعٌه (أخصائى ) الثالثة الشافعى اسماء محمد عبد العزٌز 5 رٌوس خدمة أجتماعٌةوبكال    

) فنٌٌن هندسة مساعدة( الثالثة أشرف هارون عبد هللا 6   دبلوم صناٌع 

كتابً () الخامسة احمد علً عوض قوٌة 7   أعدادٌة 

  بكالورٌوس خدمه اجتماعٌه االولً ) اخصائً اجتماعً ( عزت محمود عبد االسالم  هدي 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
حقوق لٌسانس ------ محسن خمٌسهند  1   



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
)كتابً (االولى نعمه محمد رفاعً 8 12دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

  14دبلوم تجارة  )كتابً (االولى منً محمد ابالاهٌم عالم 2

)كتابً (االولى عزه حسٌن حسن 8 14دبلوم تجارة     

)كتابً( الخامسة رمضان عوض علً هنداوي 4   أعدادٌة 

)كتابًاالولى اولٌفٌا محمد ابراهٌم 5 12دبلوم تجارة     

  دبلوم تجارة الثالثة ) كتابً ( علً صالح احمد عثمان 6

)كتابً (االولى سعٌد ابراهٌم شعبان 9 18دبلوم تجارة     

8779اعدادٌة  الثالثة ) كتابً ( احمد حافظحسٌن ابراهٌم  1   
 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
  ثانوى أزهرى الثالثة ) كتابً ( محمد احمد محمد الشرٌف 8

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
)كتابً (االولى الدٌن عالءأمل محمد دمٌرداش  1 78معهد فنى تجارى    رئٌس القسم 

  دبلوم صناٌع ) فنٌٌن هندسة مساعدة( الثالثة ادهم حسٌن زوٌل 2

14أعدادٌة  الثالثة ) كتابً ( وفاء محمد حسن 8   

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
( تعلٌم شئون اخصائى) لثةالثا عالء فوزي فوزي 1  رئٌس القسم بكالورٌوس تربٌة أخصائى تعلٌم 

75دبلوم تجارة  (أخصائى أمن) االولى هدي فرٌد ابو المعاطً 2   

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 رئٌس القسم أعدادٌة ) كتابً ( خامسة السٌد متولً غفٌر 1
) فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة أولً  اسماعٌل عبد العال مصطفى 2   دبلوم زراعة 

  دبلوم صناٌع  مساعدة() فنٌٌن هندسة  ثالثة عٌد بدر عبد العزٌز 8

) فنٌٌن هندسة مساعدة( رابعة صبحً ابراهٌم محمد قندٌل 4   دبلوم صناٌع 

  دبلوم صناٌع ) فنٌٌن هندسة مساعدة( رابعة اشرف احمد محمد احمد 5

) فنٌٌن هندسة مساعدة( رابعة السٌد محمود قناوي احمد 6   دبلوم صناٌع 

) فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة  رابعة ابراهٌم حسن عبد هللا 9   دبلوم زراعة 



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
كتابًالثانٌة  رقٌه عبد اللطٌف احمد 8 78دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
 مشرف عام بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة  (خدمات اجتماعٌةاخصائً  )االولى طارق محمد ٌسرى 1

  

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) اخصائً تموٌل  الثانٌة أحمد عبد الرازق السٌد عبد الرازق 1

 ومحاسبة(
رئٌس قسم  بكالورٌوس تجارة 

 االسكان 

(كتابً الثانٌة) وجٌه السٌد محمد عمار 2   سنوى ازهرى 

(كتابً الثالثة) صالح فتحى احمد نوفل 3   أعدادٌة أزهرٌة 

أخصائً خدمات  )الثالثة هشام محمود السٌد محمود صالح 4
(اجتماعٌة  

رٌوس خدمة أجتماعٌةوبكال   

أخصائً خدمات ) الثالثة ٌوسف أحمد ٌوسف 5
(اجتماعٌة  

رٌوس خدمة أجتماعٌة وبكال   

أخصائً خدمات ) الثالثة أحمد مجدى عبد هللا 6
(اجتماعٌة  

  لٌسانس أداب

أخصائً خدمات  )لثالثةا أبو داود عادل سلٌمان 9

(اجتماعٌة  

رٌوس خدمة أجتماعٌةوبكال   

(أخصائى أمنالثانٌة ) اسالم محمد فؤاد صالح 1 مجالس ثانباحث شئون     

) كتابً( الثالثة عماد خمٌس عبد الحى 7 2882دبلوم تجارة     

() فنٌٌن هندسة مساعدة االثالثة محمد مهنا فتح هللا عٌسى 88   دبلوم صناٌع 

الثانٌه ) اخصائً حسابات  محمد عبد الحمٌد عبد هللا حسٌن  88
 وموازنه (

---------------  

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
بٌطريبكالورٌوس طب  الثانٌة ) مهندسٌن وأطباء ( دٌنا ٌسرى محمد شحاتة 1  رئٌس القسم 

مدٌر عام )أخصائً تموٌل  وادٌع هاروننعمه  2
 ومحاسبه(

  بكالورٌوس تجاره

() مهندسٌن زراعٌٌنالثالثه  عبد التواب عبد الفتاح دروٌش 3   بكالورٌوس زراعة 



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) فنٌٌن هندسة  الثالثة باسم طنطاوى السٌد 8

 مساعدة(
 رئٌس القسم دبلوم صناٌع

) فنٌٌن هندسة  الثالثة على حامد عبد الهادى 2
 مساعدة(

  دبلوم صناٌع

الرابعة ) فنٌٌن هندسة  سلٌمانأحمد عبد النبى  8
 مساعدة(

  دبلوم صناٌع

 االولى تامر محمد الجالس عوض 4
أخصائً احصاء وحاسب )

(آلً  

  بكالورٌوس حاسب ألى

أخصائى شئون تعلٌم() الثالثة رٌهام نصر الدٌن ابراهٌم 5   لٌسانس أداب 

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
) كتابً ( االولى محمد ثابت عبد المولى 8 14دبلوم تجارة    رئٌس القسم 

أخصائً خدمات ) نٌةالثا علٌاء حسٌن ٌسرى محمد 2
 (اجتماعٌة

بكالورٌوس خدمةأجتماعٌة أخصائى 
 أجتماعى

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
  بكالورٌوس تجاره  ------- خضري اسماء جمعه 8

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
أخصائى رٌاضى()الثالثة أبراهٌم محمد إبراهٌم أبو دوفٌة 1  رئٌس القسم  رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك 

   رٌوس تربٌة رٌاضٌةولاكب أخصائى رٌاضى()االولى خالد محمد على حرٌز 2

  بكالرٌوس خدمة أجتماعٌة مدٌر عام ) اخصائً رٌاضً ( مجدى شعبان على عرابى 8

أخصائى رٌاضى() نٌةالثا عبده حسن أحمد محسن 4 رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك    

أخصائى رٌاضى() االولى محمد سعٌد عبد المنعم حٌدق 5 رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك    

رٌاضى (أخصائى ) الثانٌة احمد فاروق احمد على 6    رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك 

()  كتابً  الثالثة رضا محمد خمٌس عبد الخالق 9   17دبلوم تجارة  

شئون تعلٌم ( أخصائى) الثالثة اسالم مكرم عبد السالم غانم 1 لرٌوس تربٌة رٌاضٌةابك    

أخصائى شئون تعلٌم () الثالثة مروان مصطفى عبد المجٌد 7   بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة 

أخصائى شئون تعلٌم () الثالثة اسامة محمد محمد ابو عرب 88 رٌوس تربٌة رٌاضٌةولابك    

أخصائً خدمات ) الثانٌة ل الخوالقةٌمحمد سمٌراسماع 88
(اجتماعٌة  

  بكالورٌوس خدمة اجتماعٌة



 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
)كتابً ( الثالثة هدى محمد سعد 1 ارةدبلوم تج   رئٌس القسم 

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
مدٌر عام ) كبٌر فنٌٌن (   حسن محمد حسن الجعفري 1  رئٌس القسم دبلوم زراعة  

  78دبلوم تجارة  ) كتابً ( الثانٌة عاطف عبدالسالم علً بدوي 2

(فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة)االولى  ولٌد جابر إبراهٌم الحدٌدى 3   دبلوم صناٌع 

)اخصائً تموٌل ومحاسبه( الثالثة محمود حربً خلف 4   بكالورٌوس تجارة 

 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
14أعدادٌة  الثالثه )كتابً( عادل شعبان مستور  1  رئٌس القسم 

) اخصائً شئون  مدٌر عام عبد المعطً احمد عبد الجلٌل 2
 هندسٌه (

  بكالورٌوس هندسة

) فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة ( رابعة ً ابراهٌم ابو الروسمحمد عل 3   دبلوم زراعة 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
(الثالثة) فنٌٌن هندسة مساعدة عبد هللامحمد محمود امٌن  1  رئٌس القسم دبلوم صناٌع 

( ) فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌةالثالثة عبد الهادى حامد عبد الهادى 2   دبلوم زراعة 

) فنٌٌن زراعٌٌن وتغذٌة ( الثالثة على حسن على أحمد الداعوش 3   دبلوم زراعة 

 مالحظات المؤهل الدرجه االسم م
(أخصائى أمناالولى ) محمد محمدي جابر سٌد احمد 1  رئٌس القسم بكالورٌوس تربٌة أخصائى أمن 

  أعدادٌة )الخامسة كتابً ( محمد حسٌن أحمد حسٌن 2

 


