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بكالوريوس جتارة حماسبةأمني عام املعهد٢٠٢١/١١/٢٧أمحد على على عرفان النقيطي1
كلية احلقوق - جامعة املنصورةمساعد االمني العام١٥/١٠/٢٠١٦امحد مصطفى علي شريف البيه2

ليسانس اداب اجنليزيمدير شئون العاملني١٦/٩/٢٠١٢امحد ابراهيم السيد متويل3
ليسانس دراسات علم نفسمسئول موارد بشرية٢٠١٦/٠١/١٠هبة مسري عبداحلي سالمة4

كلية زراعة - جامعة املنصورةمدير مكتب العميد٢٠١٤/٠١/٠٩دعاء صاحل ابراهيم فرحات5
رية العميد٢٠١٣/٠٢/٠٣سحر السيد علي علي6 ليسانس شريعةسكر
رية علوم اساسية٢٠١٤/٠١/٠٩امحد ابراهيم احلسيين فرحات7 ليسانس اداب قسم اعالم سكر
رية مدين وعمارة٢٠١٨/١١/١١ر بشري حممد الشارود8 بكالوريوس جتارةسكر
رية علوم اساسية٢٠١٩/٠١/١٠حممد الغمري نبيه الغمري9 بكالوريوس جتارةسكر

كلية الطب - جامعة املنصورةطبيب املعهد٢٠١٦/١٠/٢٥امحد حممد امحد الزكي10

ليسانس لغات وترمجة اجنليزيمدير شئون الطالب٢٠١٢/٠١/٠٩امحد عبدهللا عبدهللا حسن11
بكالوريوس علوم + دبلوم فسيولوجيشئون طالب٢٠١٢/٠١/٠٩ريهام رافت معوض العباسي12
ليسانس حقوقشئون طالب٢٠١٢/٠٩/١٦والء عطية حممد جاب هللا13
صر حممود عتمان14 ليسانس حقوقشئون طالب٢٠١٤/٠١/٠٢اسالم 
بكالوريوس جتارة شعبة اقتصادشئون طالب٢٠١٦/٠١/٠٨عزة سامي حممد جابر15
ليسانس حقوقشئون طالب٢٠١٦/٠٨/١٣مر فتحي انيس عباس16
بكالوريوس خدمة اجتماعيةشئون طالب٢٠١٧/١٠/٠٦حممد عزت امحد البيومي17
ليسانس تربية تعليم اساسيمندوب املعهد للوزراة٢٠١٧/٠٦/٠٨حممد ابوالعال حممد ابوالعال18

بكالوريوس جتارة حماسبةرئيس الشئون املالية٢٠١٢/٠٩/١٦يسرية عباس حممد فرحات19
بكالوريوس جتارة حماسبةحماسب٢٠١٢/٠٩/١٦وفاء حممد عبدالغين حممد امحد20
بكالوريوس جتارة ادارة اعمالحماسب٢٠١٣/٠٣/٠٢حممد حسين حممد عبد الرازق21
اء الدين يوسف22 بكالوريوس جتارة حماسبةحماسب٢٠١٢/٠١/١٠امحد حممد 
بكالوريوس تربية نوعيةمسئول خمازن١٥/١١/٢٠١٦حممد امحد ابوعلي امحد حممد23
بكالوريوس جتارة حماسبةحماسب٢٠٢١/١١/٠٤شيماء فوزى عبدالعزيز حامد24

بكالوريوس جتارةرعاية طالب٢٠١٣/٠٩/٠٢حممد عبدالغين حسني عبدالعزيز25
ضيةرعاية طالب٢٠١٦/٠١/٠٩حممد جمدي ابراهيم حممد العبادي26 بكالوريوس تربية ر
نوي فين صناعي زخرفة واعالن وتنسيقرعاية طالب٢٠١٧/٠١/١٠امساء امحد امحد السيد الشافعي27
رية مدين وعمارة٢٠٢٠/٠١/١٢اميان فاروق حممد حممود28 بكالوريوس جتارةسكر
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 ليسانس حقوقشئون قانونية٢٠١٢/٠١/١٠حممد امحد سعد الزميىت29
ليسانس حقوقشئون قانونية٢٠١٨/٠٦/١١امحد مصطفى عبد الرازق مصطفى العشماوي30
ليسانس حقوقشئون قانونية٢٠٢١/٠١/١١مروه حممد فتحي يونس31

بكالوريوس جتارة ادارة اعمالمدير عام االنظمة والتكنولوجيا٢٠٢٠/٠٦/٠٢وسام على امساعيل عمارة 32
بكالوريوس هندسة اتصاالت٢٠١٧/٠٨/١٦IT Coordinatorدينا رضا جاهني علي مطر33

بكالوريوس خدمة اجتماعيةاخصائي اجتماعي١٥/١/٢٠١٣وليد فاروق رمضان حممد34
ء١٥/١/٢٠١٣مىن السيد على على العفيفي35 بكالوريوس علوم احصاء وعلوم احلاسبامني معمل الفيز

بكالوريوس هندسة القوة الكهربية واالالتمهندس معمل الكرتونيات٢١/٩/٢٠١٣حنان عبداملعز على على مسلم36

بكالوريوس جتارة حماسبةامني معمل مساحة وهيدروليكا٢٤/٩/٢٠١٣امساعيل عنرت امساعيل الباز37
بكالوريوس زراعهامني معمل اخلرسانة واملواد٢٠١٤/١٢/٢٠حممد طاهر اهلواري حممد38
بكالوريوس علوم امني معمل كيمياء٢٠١٦/١٠/١٥عال السعيد السعيد ابوالنعاس39
بكالوريوس هندسة مدنية مهندس معمل الرتبة٢٠١٨/١٠/٠٢الشيماء حسن عبداحلفيظ حسني40
بكالوريوس تربية نوعية - حاسب ايلامني معمل حاسب٢٠١٦/١٠/١٥دينا حممود عبد هللا السيد سليمان41

ئق ومكتباتأخصائي مكتبة ٢٠١٢/٠٩/١٦شيماء مسعد حممد توفيق42 ليسانس اداب و

نوي صناعي سياراتأخصائي تصوير٢٠١٣/٠١/٠٢ماجد فتحي حممد عبد الرازق43 دبلوم 
دبلوم زراعةاخصائي تصوير٢٠١٥/٠١/٠٥حممود على حممد الغنام44

ريخ منسق جودة٢٠/٢/٢٠١٦غادة شوقي السيد املتويل الرببري45 ليسانس اداب - 

أمي٢٠١٧/١١/١٦حممد السيد عبدهللا السيد1
نوي فين لالدارة واخلدمات٢٠١٧/١١/١٦امحد جمدي عبداملعنم ابراهيم البحري 2 دبلوم 
نوي فين جتاري٢٠١٧/١١/١٦أماين امساعيل مصباح حممد3 دبلوم 
دبلوم الثانوي الفين للصم والبكم٢٠١٧/١١/١٦هشام رمضان عبدالسميع مصطفى 4
دبلوم جتارة٢٠١٤/٠٥/٠٣امحد السيد ابراهيم رجب5
مهنية٢٠١٩/٠١/٠١حممد عصام جرب امساعيل البلتاجي6
دبلوم جتارة٢٠١٩/٠١/١٠رضا عيد حممد ابو شعيشع7
بكالوريوس جتارة٢٠٢١/٠١/٠٨ايهاب رمضان السيد صقر8
بكالوريوس جتارة٢٠١٥/٠٥/٠٩حممد امحد حممد ابراهيم9
امي٢٠١٨/٠١/٠٨امحد حممد حممد ابراهيم10
دبلوم فين صناعي ٢٠١٨/٠١/٠٩رحاب عبد احلسيب حممد علي السعدين11
دبلوم فين جتاري٢٠١٨/٠١/٠٨شيماء نعيم الزيين حممد12

﮵ن ن العامل ﮵ر شئ مد

﮵م ﮳راه احمد إ

﮵ن العام األم

ان احمد عر

﮵د المعهد عم

اسم األل  ا.د. 














