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 اإلدارة رقم التلیفون
 عمید الكلیة ١١١١

 سكرتاریة العمید ١١١٢

 قاعة مجلس الكلیة ١١١٣
 وكیل الكلیة للدراسات العلیا ١١٢٢

وكیل الكلیة للدراسات العلیاسكرتاریة  ١١٢٣  

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ١١٣٣

 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ١١٤٤

 سكرتاریة وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ١١٤٥
 مدیر عام الكلیة ١١٥٥
 سكرتاریة مدیر عام الكلیة ١١٥٦
الكلیة)شئون المقر (معاون  ١١٦٠  
 األمن الصناعي ١١٦٦
 الحرس / اتحاد الطالب ١١٥٩
 العیادة الطبیة ١١٩٠
 رئیس شئون الطالب ١١٦١
 شئون الطالب ١١٦٢
 وحدة الخدمات اإللكترونیة ١١٧٠
 الجداول واإلحصاء ١١٦٤
 شئون الخریجین ١١٦٥
 الدراسات العلیا ١١٥٨
 العالقات الثقافیة ١١٦٧
ھیئة التدریسشئون أعضاء  ١١٦٨  
 شئون أعضاء ھیئة التدریس ١١٦٩
 رعایة الشباب ١١٦٣
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 اإلدارة رقم التلیفون
 الكنترول العام ١١٧١
 المیزانیة ١١٧٢
 األمن ١١٧٢
 شئون مالیة ١١٧٣

 مراجعة باب أول ١١٧٤

 مراجعة باب ثاني وثالث ١١٧٥

 الوحدة الحسابیة شطب ١١٧٦
 مدیر الحسابات ١١٧٧

 استحقاقات عام ١١٧٨
 استحقاقات خاص ١١٧٩
 المحفوظات ١١٨١
 الخزینة ١١٨٠
 المعاشات  ١١٨٢

قانونیةشئون  ١١٨٣  
 شئون عاملین ١١٨٤
 رئیس شئون العاملین ١١٨٥
 األرشیف ١١٨٦
 وحدة الجودة ١١٨٧
 رئیس التوریدات ١١٨٨
 التوریدات ١١٨٩
 مخازن وشطب ١١٥٧
 الشطب ١١٩١
 مخزن المستدیم ١١٩٢
 مخزن المستھلك ١١٩٣
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 اإلدارة رقم التلیفون
 مدیر المكتبة ١١٩٤

 وحدة النت بالمكتبة ١١٩٦

 المجلة العلمیة ١١٩٧

 وحدة التصویر اإلداري ١١٩٨

 الجراج ١١٩٩

 مكتب المھندسین ١١٤٠

 وحدة الصیانة ١١٥٠

 مكتب الفنیین ١١٢٠

 ورشة السباكة ١١٤١

 رئیس الشئون الھندسیة ١١٣٠

 إدارة القاعات والمدرجات ١١٣٥

 قاعة أ.د. أحمد حمزة ١١٣٦

 وحدة الوراثة ١١٤٢

 السنترال ١١١٠

 العالقات العامة ١١٤٦
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التلیفونرقم   اإلسم 
 رئیس القسم ١٧٠٠

رئیس القسم سكرتاریة ١٧٠١  

 قاعة مجلس القسم ١٧٠٢

د. إبراھیم القناويأ.  ١٧٠٣  

د. اسكندر باسیليأ.  ١٧٠٤  

د. أحمد فضةأ.  ١٧٠٥  

أحمد فوزي العاصميد. أ.  ١٧٠٦  

د. وفاء حمامةأ.  ١٧٠٧  

د. عثمان حبیبأ.  ١٧٠٨  

عصام عرفھد. أ. د. عبد المنعم العسقالني/ أ.  ١٧٠٨  

د. علي سرحانأ.  ١٧١٠  

د. عبد العزیز فودهأ.  ١٧١١  

د. كمال إبراھیمأ.  ١٧١٢  

د. عوض إبراھیمأ.  ١٧١٣  

د. أحمد الوكیلأ.  ١٧١٤  

د. محمد النجارأ. – د. أحمد الوصیفأ.  ١٧١٥  

د. عبد الرحمن حسنأ.  ١٧١٦  

د. السید عفصةأ.  ١٧١٧  

د. إبراھیم سعد شحاتھأ.  ١٧١٨  

د. حنفي زعربأ.  ١٧٢٠  

عبد العزیز دویدارد.أ.  ١٧٢٠   

د. مجدي خلیفةأ.  ١٧٢١  
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التلیفون رقم  اإلسم 
د. حامد أبوالنضرأ.  ١٧٢٢  
د. محمد علي مرسيأ.  ١٧٢٣  
١٧٢٤ د. عبد الفتاح یوسفأ. 
شادي الدفراوي –د. كمال شلبي  ١٧٢٥
د. فاطمة –د. محمد نور الدین أ.  ١٧٢٦  
د. مجدي بخیتأ.  ١٧٢٧  
د. ماجدة عقلأ.  ١٧٢٨  
د. سھیر عبد الحكمأ.  ١٧٢٩  
د. حسن عتمانأ.  ١٧٣٠  
د. مدحت حافظأ.  ١٧٣١  
محسن مصطفيد. أ.  ١٧٣٢  
 د. عبد العظیم الخولي ١٧٣٣
 د. عال الجمال ١٧٣٤
 د. محمد الدفراوي ١٧٣٥
د. سالم سمرهأ.  ١٧٣٦  
د. عزت قندیلأ.  ١٧٣٧  
د. ممدوح عبد المجیبأ.  ١٧٣٨  
 د. محمد منیر ١٧٣٩
 أ. د. محمد الفار ١٧٤٠
 أ. د. نجوي نوار ١٧٤١
 أ. د. مارجریت منصور ١٧٤٢
. أحالم عباسأ. د ١٧٤٣  
 أ. د. غادة یحي عبد اللطیف ١٧٤٤
أبو الدھب محمدأ. د.  ١٧٤٥  
 أ. د. سحر إبراھیم ١٧٤٦
محمد السید إمام أ. د. ١٧٤٧  
 د. محمد الصعیدي ١٧٤٨
عز الدین راشد قندیل أ. د. ١٧٤٩  
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لتلیفونرقم ا  اإلسم 
١٧٥٠ سید إبراھیم الدسوقيأ.د.   
السید عبد الباريأ.د. أ.د. شوقي حسن +  ١٧٥١
خلیلمحمد أ.د. عبد الجلیل  ١٧٥٢  
مجد برغوت أ.د. ١٧٥٣  
عبد العزیز فتوحأ.د. ١٧٥٤  
منى القصبي د. ١٧٥٥  
توفیق رخاأ.د. ١٧٥٦  
ایفیلین بشريد.  ١٧٥٧  
سعد المرسي أ.د. ١٧٥٨  
رأفت منصور أ.د. ١٧٦٠  
جابر أبو الریش أ.د. ١٧٦١  
أحمد السكري أ.د. ١٧٦٢  
(إشراف أ.د. عبد العزیز فودة) معمل التآكل ١٧٩٣  
 معمل االمتصاص الذري ١٧٩٢
 معمل كیمیاء فیزیائیة أ ١٧٩٤
 معمل الطیف ١٧٩٥
 وحدة تطویر البالستیك ١٧٩٦
 وحدة التحالیل الدقیقة ١٧٩٧
 مخزن الكیماویات ١٧٩٩
 مخزن الزجاج ١٧٩٨
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 اإلسم رقم التلیفون
 رئیس قسم الفیزیاء ١٤٠٠
 سكرتاریة قسم الفیزیاء ١٤٠١
١قاعة قسم الفیزیاء  ١٤٠٢  
٢قاعة قسم الفیزیاء  ١٤٠٣  
 أ.د. مصطفي كمال ١٤٠٤
 أ.د. مجدي تادرس ١٤٠٥
 أ.د. محمد عبد الحمید ١٤٠٧
 أ.د. حمدي دویدار ١٤٠٨
 أ.د. جمعة الدمراوي ١٤٠٩
 أ.د. أحمد حمزة ١٤١٤
 أ.د. محروص شاكر ١٤١١
العالأ.د. أحمد أبو  ١٤١٢  
 أ.د. عطا هللا الحنبلي ١٤١٧
 أ.د. سید الوكیل ١٤١٦
 أ.د. عبد الرازق دغیدي ١٤١٨
 أ.د. عالء الدین الخضري ١٤١٩
 أ.د. المتولي عبد الرازق ١٤٢٠
 أ.د. أحمد عرابي ١٤٢١
 أ.د. أبو بكر البدیوي ١٤٢٢
 أ.د. محمد منصور ١٤٢٣
 أ.د. مایسة إسماعیل ١٤٣١
مشاليأ.د. ھیام  ١٤٢٥  
 معمل األغشیة الرقیقة (أ.د. فكري ریشة) ١٤٩٧
٢، ١معمل الضوء  ١٤٩٨  
 رئیس المحضرین ١٤٩٩
 أ.د. عصام أبو الوفا ١٤٣٠
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 اإلسم رقم التلیفون
نباتال رئیس قسم ١٥٠٠  
نباتسكرتاریة قسم ال ١٥٠١  
 قاعة مجلس القسم ١٥٠٢
 د. یاسر األمیر ١٥٠٣
د. محمد عباس شحاتھأ.  ١٥٠٥  
آمال عبد الواحد د.أ.  ١٥٠٦  
محمد نجیب عبد الغنيأ. د.  ١٥٠٧  
 أ. د. حامد الشوري ١٥٠٨
أ. د. أنور منقریوس –أ. د.عبد الدایم شریف  ١٥٠٩  
محمود الباز أ. د. ١٥١٠  
جمال عبد الفتاح أ. د. ١٥١١  
عمر الشھابي أ. د. ١٥١٥  
إبراھیم مشالي أ. د. ١٥١٢  
محمد إسماعیل أ. د. ١٥١٣  
عفاف جابر أ. د. ١٥١٤  
غادة الشربیني أ. د. ١٥١٦  
حشمت سلیمان أ. د. ١٥١٧  
 أ. د. یحي عزب ١٥١٨
 أ. د. وفاء شكري ١٥١٩
 أ. د. محمد أبو زیادة ١٥٢١
 أ. د. مرفت حسني ١٥٢٢
 أ. د. عطیة محمدین ١٥٢٣
 أ. د. ھدي محمد سلیمان ١٥٢٥
 أ. د. سامیة ھارون ١٥٢٦
 أ. د. أشرف عبد المطلب ١٥٣٠
 أ. د.یحیي الالزق ١٥٢٧
 أ. د. سامي أبوالقاسم ١٥٢٩
 مخزن النبات ١٥٩٩
 معمل البیئة النباتیة ١٥٩٨
 معمل الطحالب ١٥٩٧
میكروبیولوجيمعمل  ١٥٩٦  
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 اإلسم رقم التلیفون
 رئیس القسم ١٦٠٠
 سكرتاریة رئیس القسم ١٦٠١
 قاعة مجلس القسم ١٦٠٢
سعاد خلیفھأ.د. ١٦٠٣  
النجابو أموره أأ.د. ١٦٠٦  
حمدى عبد الحمیدأ.د. ١٦٠٧  
د. ایمان رمضان -د.ھبةهللا عبد المجید ١٦٠٨  
الرؤوف سالم عبدأ.د. ١٦٠٩  
عزیزه درویشأ.د. ١٦١٠  
محمد فتحى عبد العالأ.د. ١٦١١  
جمال ادریس أ.د. ١٦١٢  
عمرو المسیرىأ.د. ١٦١٥  
عفت الشرشابىأ.د. ١٦١٤  
عزه الوقفأ.د. ١٦٢٦  
الصیادحسن أ.د. ١٦١٧  
 معمل طالب ١٦١٩
سید طنطاوىأ.د. ١٦٢٠  
ماھر عامر أ.د. ١٦٢٢  
شریف رمضانأ.د. ١٦٢٣  
سید كاملأ.د. ١٦١٦  
احمد الوزیرأ.د. ١٦٢٥  
 أ.د.ھناء سراج ١٦٢٧
 رئیس المحضرین ١٦٩٩
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 اإلسم رقم التلیفون
 رئیس القسم ١٢٠٠
 سكرتاریة رئیس القسم ١٢٠١
قسم الریاضیاتقاعة  ١٢٠٢  
 أ.د.أحمد حجازى ١٢٠٣
 أ.د.سمیر صقر ١٢٠٤
بیھ الدسوقى أ.د. ١٢٠٥  
 أ.د.مجدى حكیم ١٢٠٦
 أ.د.حنان درویش ١٢٠٧
 أ.د.حمد حلمى ١٢٠٨
 أ.د. معوض المكاوى ١٢٠٩
 أ.د. نبیل عالم ١٢١٠
 أ.د. على شمندى ١٢١١
 أ.د. محمود یاسین ١٢١٢
 أ.د. وائل وجیھ ١٢١٣
 أ.د. صالح المھدى ١٢١٤
 أ.د. عواطف شاھین ١٢١٥
محمد الشافعىأ.د. ١٢١٦  
 أ.د.سیدھم فرج ١٢١٧
 أ.د. مجدى الیاس ١٢١٨
 أ.د. الشحات عبد العزیز ١٢١٩
 أ.د. سعاد السواح ١٢٢٠
سعفان رأ.د. منتص ١٢٢١  
٢،٥معمل حاسب ١٢٩٩  
 معمل حاسب ١٢٩٨
٤معمل حاسب ١٢٩٧  
١معمل حاسب ١٢٩٦  
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تلیفونرقم ال  اإلسم 
 رئیس القسم ١٣٠٠
 سكرتاریة رئیس القسم ١٣٠١
الجیولوجیاقاعة قسم  ١٣٠٢  
 أ.د.عادل الجنیدى ١٣٠٣
 أ.د.محمود قوره ١٣٠٤
محمد عابدأ.د.  ١٣٠٥  
 أ.د.عمر حجاب ١٣٠٨
 أ.د. محمد عوض ١٣١١
 أ.د. حسنى حمدان ١٣١٦
 أ.د.عبدهللا شاھین ١٣١٩
ولید شكرى -أ.د.ھشام سالم ١٣٢١  
 أ.د.حسنى غزالھ ١٣١٣
عیاد أ.د.صالح نصر ١٣٠٧   
 أ.د.حمدى سراج الدین ١٣٢٧
 أ.د. شعبان مشعل ١٣٢٩
آدم الشحاتأ.د. ١٣٣١  
 الوسائل التعلیمیھ ١٣٩٩
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 عزیزي المستخدم
 رجاء التكرم بإخطارنا بأیة أخطاء أوتعدیالت في أرقام تلیفونات الكلیة

تحیات وحدة الخدمات االلكترونیة بكلیة العلوممع   
itunitsci@mans.edu.eg 

  


