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 itunit@art.tanta.edu.eg     0وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 :المقدمة
 رئيس الجامعة،  أ.د. مجدي سبعفي إطار توجيهات معالي 

 عميد الكلية،  وأ.د. ممدوح المصري

 المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة،  وأ.د. طارق فايد

قامت وحدة تكنولوجيا واالهتمام البالغ بمبادرة التحول الرقمي وتطبيقه بجميع مؤسسات الدولة، 
"، وذلك لتفعيل دليل بالبريد اإللكتروني الرسمي لجميع منسوبي الكلية"المعلومات بالكلية بإعداد 

 تداول المعامالت داخل إدارات وأقسام الكلية وخارجها.استخدام التقنية في 

 م9102إعداد الدليل في شهر أغسطس  تم. 
 :تم ترتيب ادليل حسب القطاعات اآلتية 

 إدارة الكلية: أوالا 
 إدارات الكلية: ثانياا
 الوحدات والمراكز: ثالثاا
 والبرامج المميزة األقسام العلمية :رابعاا

 التدريسأعضاء هيئة  :خامساا
 اإلداريون :سااساد

، وكذلك أسماء السادة أعضاء هجائياا األقسام تم ترتيب أسماء ، عمليات البحث بالدليل لتسهيل 
 .مع حذف األلقابهيئة التدريس 

 سيتم نشر هذا الدليل بالموقع الرسمي للكلية. 
 .الموقع الرسمي لوحدة تكنولوجيا المعلومات 
  إلدارات الجامعة وجميع منسوبي الكلية.إرساله عبر البريد اإللكتروني  

 أ.د. بدوية محمد البسيوني                
 مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية              



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     9وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أولا 
 إدارة الكلية

 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     3وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 أواًل: إدارة الكلية:
 

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة

 عميد الكلية
 

dean_art@unv.tanta.edu.eg 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 

Vd_research@art.tanta.edu.eg 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

Vd_student@art.tanta.edu.eg 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

 
Vd_community@art.tanta.edu.eg 

 أمين الكلية
 

sec@art.tanta.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     4وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانياا

 األقسام اإلدارية
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     5وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 األقسام اإلدارية:ثانًيا: 

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة

 الدراسات العليا
 

artpost@art.tanta.edu.eg 

 artstud@art.tanta.edu.eg شئون الطالب

 شئون الخريجين
 

alumni@art.tanta.edu.eg 

 رعاية الشباب
 

welfare@art.tanta.edu.eg 

 أمانة مجلس الكلية

 
art_tantauniversity@art.tanta.edu.eg 

 شئون أعضاء هيئة التدريس
 

staff@art.tanta.edu.eg 

 شئون العاملين
 

emp@art.tanta.edu.eg 

 المكتبة
 

artlibrary@art.tanta.edu.eg 

 اآلدابمجلة كلية 
 

artjournal@art.tanta.edu.eg 

 الحسابات
 

account.unit@art.tanta.edu.eg 

 الشئون المالية
 

fin@art.tanta.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     6وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثاا

 الوحدات والمراكز
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 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 

 :الوحدات والمراكزا: لثً ثا
 

 البريد اإللكتروني الرسمي الوحدة أو المركز

 IT  itunit@art.tanta.edu.egوحدة تكنولوجيا المعلومات 

 وحدة ضمان الجودة
 

tqac@art.tanta.edu.eg 

 وحدة القياس والتقويم
 

aeu@art.tanta.edu.eg 

 مركز الخدمة العامة
 

psc@art.tanta.edu.eg 

 مركز رعاية المكفوفين والمعاقين
 

disabled@unv.tanta.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     8وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعاا

 األقسام العلمية
 والبرامج المميزة

 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg     2وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 

 :األقسام العلمية: رابًعا
 البريد اإللكتروني الرسمي القسم العلمي م

1 
 اآلثار

 
arc@art.tanta.edu.eg 

2 
 االجتماع

 
soc@art.tanta.edu.eg 

3 
 اإلعالم

 
med@art.tanta.edu.eg 

4 
 التاريخ

 
his@art.tanta.edu.eg 

5 
 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

 
geo@art.tanta.edu.eg 

6 
 علم النفس

 
psy@art.tanta.edu.eg 

7 
 الفلسفة

 
phi@art.tanta.edu.eg 

8 
 اللغات الشرقية

 
ori@art.tanta.edu.eg 

9 
 اللغة اإلنجليزية

 
eng@art.tanta.edu.eg 

10 
 اللغة العربية

 
ara@art.tanta.edu.eg 

11 
 اللغة الفرنسية

 
fre@art.tanta.edu.eg 

12 
 المكتبات والوثائق والمعلومات

 
info@art.tanta.edu.eg 

 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    01وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 

 البرامج المميزة:
 
 البريد اإللكتروني الرسمي البرنامج

 برنامج تقنية المعلومات والمكتبات
 

tech@art.tanta.edu.eg 

برنامج المساحة والخرائط ونظم  
 المعلومات الجغرافية

 
gis@art.tanta.edu.eg 

 شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها
 

arabic@art.tanta.edu.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    00وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامساا

 أعضاء هيئة التدريس
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    09وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 

 :بقسم اآلثارلتدريس أعضاء هيئة ا .1
 هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.* تم ترتيب  األسماء 

 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

1 
 ibrahim.saleh@art.tanta.edu.eg إبراهيم سعد إبراهيم صالح

2 
 ebrahiem_abdelrahman@art.tanta.edu.eg إبراهيم عبد الرحمن عبد العال

3 
 amany.elsharnobi@art.tanta.edu.eg أماني السيد الشرنوبي عياد

4 
 amal.a.hashad@art.tanta.edu.eg أمل عبد الصمد عبد المنعم حشاد

5 
 ayman.eldahshan@art.tanta.edu.eg أيمن حسن إبراهيم الدهشان

6 
 tafida.abdelgawad@art.tanta.edu.eg تفيدة محمد عبد الجواد

7 
 gamal.abdelsalam@art.tanta.edu.eg جمال عبد العاطي  خير هللا

8 
 hagagy_ibrahim@art.tanta.edu.eg حجاجي إبراهيم محمد  العرينى

9 
 alsorogy.hamdy@art.tanta.edu.eg حمدى أحمد إسماعيل السروجى

10 
 raafat.abouelenain1@art.tanta.edu.eg رافت  عبد الرازق ابو العينين

11 
 ramadan.salah@art.tanta.edu.eg رمضان صالح الدين أبو زيد

12 
 sally.elsayed@art.tanta.edu.eg سالى السيد احمد محمود الششتاوى

 sahr.elqatari@art.tanta.edu.eg سحر محمد محمد القطرى 13

 salwa.bakr@art.tanta.edu.eg سلوى حسين محمد بكر 14

15 
 shahira.hashem@art.tanta.edu.eg شهيرة عبد الحميد راغب هاشم

 safaa.ibrahim@art.tanta.edu.eg صفاء سمير أبو اليزيد درويش 16

17 
 taher_aamer@art.tanta.edu.eg طاهر عبدالحفيظ عبدالقادر  دغيدى

 adel.ahmed@art.tanta.edu.eg عادل أحمد زين العابدين 18

 abdelhameed_solyman@art.tanta.edu.eg عبد الحميد سعد عزب سليمان 19

20 
 azza.kabeal@art.tanta.edu.eg عزة عبد الحميد عبد القادر قابيل

21 
 omar.elmasry@art.tanta.edu.eg عمر مصطفى محمد بالل

22 
 ghada.roushdy@art.tanta.edu.eg غادة أحمد رشدى



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    03وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 mohamed.elabumi@art.tanta.edu.eg محمد البيومي محمد البيومي شقرة 23

24 
 mohamed.elshafi1@art.tanta.edu.eg محمد إسماعيل محمد الشافعى

25 

محمود عبد المنعم عبد العزيز 
 الجزار

mahmoud.elgazar@art.tanta.edu.eg 

26 
 marwa.ahmed1@art.tanta.edu.eg مروة عادل محمد أحمد موسى

27 
 mamdouh.elmasri@art.tanta.edu.eg المصريممدوح ناصف أبو الفتوح 

28 
 maha.elsayed@art.tanta.edu.eg مها محمد السيد أحمد

29 
 mai.elgaml@art.tanta.edu.eg مى عبدالفتاح محمد الجمل

 nema.badr@art.tanta.edu.eg نعمة محمد محمد بدر 30

 hala.nada@art.tanta.edu.eg هاله السيد أحمد ندا 31

 heba.elnahas@art.tanta.edu.eg هبة فاروق عطيه النحاس 32

33 
 hisham.aglan@art.tanta.edu.eg هشام السيد عبد العظيم عجالن

 hanaa.said@art.tanta.edu.eg هناء إبراهيم علي محمد سعيد 34

35 
 wafaa.elghannam@art.tanta.edu.eg وفاء أحمد حمد الغنام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wafaa.elghannam@art.tanta.edu.eg


   

 itunit@art.tanta.edu.eg    04وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :اإلجتماعأعضاء هيئة التدريس بقسم  .2

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ahmed_elkholy@art.tanta.edu.eg الحفيظ الخولى أحمد عبد 1

 esraa_aboelazm@art.tanta.edu.eg العزم عبد المنعمابو  اسراء 2

 amal_fadl@art.tanta.edu.eg حركة أمل فضل 3

 amira.azkoul@art.tanta.edu.eg عصام الدين علي عزقول أميرة 4

 enjy.hamza@art.tanta.edu.eg خيرت أحمد حمزة إنجى 5

 eman.elarab@art.tanta.edu.eg محمد عز العرب إيمان 6

 hasan_eid@art.tanta.edu.eg ابراهيم عيد على حسن 7

 dorya_salem@art.tanta.edu.eg السيد حافظ سالم دريه 8

 doaa.abounour@art.tanta.edu.eg محمد محفوظ أبو نور دعاء 9

 rania.gadallah@art.tanta.edu.eg محروس يوسف جاد هللا رانيا 10

 rania.elkelani@art.tanta.edu.eg الكيالنىمحمود عبد الحميد  رانيا 11

 sallysayed@art.tanta.edu.eg جاب هللا السيد سالى سيد 12

 sayed.elsayed@art.tanta.edu.eg هللا السيد عبد هللا سيد جاب 13

 abdelmonem_kasem@art.tanta.edu.eg  المنعم عبد الحى عبد الجواد عبد 14

 afaf.amer@art.tanta.edu.eg عطية عامر عفاف علي 15

 marian.fahmy@art.tanta.edu.eg عزمى عازر فهمى ماريان 16

 mohamed_farah@art.tanta.edu.eg سعيد إبراهيم فرح محمد 17

 mohamed.abdelmageed3@art.tanta.edu.eg سعيد عبد المجيد إبراهيم محمد 18

 mohamed.elkhawaga@art.tanta.edu.eg ياسر شبل الخواجه محمد 19

 marwa_elmosalamy@art.tanta.edu.eg احمد عليوه المسلمى مروه 20

 mahanaser2020@art.tanta.edu.eg بدرالدين ناصر ابوالوفا مها 21

 naglaa.hamed@art.tanta.edu.eg منير حامد محمد نجالء 22

 wagdey.shafik@art.tanta.edu.eg شفيق عبد اللطيف وجدى 23

 yasser.elnagar@art.tanta.edu.eg السيد إبراهيم النجار ياسر 24

 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    05وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :اإلعالمأعضاء هيئة التدريس بقسم  .3

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ibrahim.helmy@art.tanta.edu.eg عمارة حلمى محمود إبراهيم 1

 ibrahim.abdelkareem@art.tanta.edu.eg سعيد إبراهيم محمد عبد الكريم إبراهيم 2

 asmaa_sobhy@art.tanta.edu.eg صبحى على محمد الغرابلى أسماء 3

 amira.darwish@art.tanta.edu.eg سمير طه درويش أميرة 4

 eman_eleraky@art.tanta.edu.eg ابراهيم العراقىعبد الفتاح  ايمان 5

 dina.gadallah@art.tanta.edu.eg أحمد خليل دسوقي جاد هللا دينا 6

 rehab.ebrahim@art.tanta.edu.eg ابراهيم ابو الغيط ابيحر 7

 reham_elhelw@art.tanta.edu.eg جار النبى السيد الحلو ريهام 8

 sanaa_mahrous@art.tanta.edu.eg الششتاوىمحروس أحمد فؤاد  سناء 9

 shayma_elshiekh@art.tanta.edu.eg عبد الناصر محمد الشيخ شيماء 10

 atya.mohamed@art.tanta.edu.eg محمد عطيه مرق عطيه 11

 ghada.abdeltawab@art.tanta.edu.eg التواب عبد العزيز اليمانى غادة عبد 12

 maysa.amer@art.tanta.edu.eg عامر عباس عبد الرحمن مايسه 13

 mohamed.osman1@art.tanta.edu.eg أحمد أحمد عثمان محمد 14

 mohamed_shaaban@art.tanta.edu.eg شعبان محمد عبد الفتاح العيسوى محمد 15

 mahmoud_emara@art.tanta.edu.eg حلمى محمود عمارة محمود 16

 mervat.soliman@art.tanta.edu.eg السيد أحمد سليمان مرفت 17

 heba_ghonema@art.tanta.edu.eg عبد الغنى غنيمة هبه حسن 18

 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    06وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :التاريخأعضاء هيئة التدريس بقسم  .4

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 elamin.abousoada@art.tanta.edu.eg.eg األمين أبو سعدة عبد الحميد األمين 1

 elsayed_gad@art.tanta.edu.eg محمد جاد السيد السيد 2

 amina_aamer@art.tanta.edu.eg محمد محمود عامر امينه 3

 ibrahim.atya@art.tanta.edu.eg علي عبد العال عطيه إبراهيم 4

 ibrahim.abdelaziz@art.tanta.edu.eg فؤاد عبد العزيز عوض إبراهيم 5

 ahmed.nasif2@art.tanta.edu.eg السالم أحمد ناصف أحمد عبد 6

 osama_zeed@art.tanta.edu.eg زكي زيد أسامة 7

 ameen_aamer@art.tanta.edu.eg الفتاح محمد أحمد عامر أمين عبد 8

 amina.elsoudani@art.tanta.edu.eg عبد الفتاح السودانى أمينة 9

 amal.elsayed1@art.tanta.edu.eg السيد عبدالعاطى آمال 10

 husien_attya@art.tanta.edu.eg محمد عطية حسن حسين 11

 khaled.ghazi@art.tanta.edu.eg الحميد محمد غازى خالد عبد 12

 zainab.osman@art.tanta.edu.eg أحمد أحمد عثمان زينب 13

 saeeda_ayad@art.tanta.edu.eg احمد يوسف عياد سعيدة 14

 samah_seleem@art.tanta.edu.eg مصطفى سليم المعطر سماح 15

 samira.omr@art.tanta.edu.eg فهمي علي عمر سميرة 16

 abdelazeez_elatar@art.tanta.edu.eg العزيز محمد عبد الخالق  عبد 17

 ali.elembabi@art.tanta.edu.eg األمبابيالهادي علي  علي عبد 18

 fawzy.elmasri@art.tanta.edu.eg السيد السيد المصري فوزي 19

 mohamed_e_fayad@art.tanta.edu.eg السيد محمد اسماعيل فياض محمد 20

 mohamed_zeen@art.tanta.edu.eg العابدين محمد مريكب محمد زين 21

 mohamed.embabi@art.tanta.edu.eg فهمى إمبابى محمد 22

 mohamed.elsharkawy3@art.tanta.edu.eg البرعى الشرقاوى محمدأحمد 23

 mai_wageeh@art.tanta.edu.eg على محمد أبوحمزة مى وجيه 24

 nabil.sarhan@art.tanta.edu.eg الجواد بسيونى سرحان نبيل عبد 25

 hala.hamed@art.tanta.edu.eg حامد محمد السطيحه هاله 26



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    07وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 hanaa_shams@art.tanta.edu.eg محمود عبد الفتاح شمس هناء 27

 wageeh_hamza@art.tanta.edu.eg محمد أبو حمزة وجيه علي 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    08وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :ونظم المعلومات الجغرافية الجغرافياأعضاء هيئة التدريس بقسم  .5

 حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.* تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع 
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ibrahim.ghanem1@art.tanta.edu.eg على عبدالهادى غانم ابراهيم 1

 ibrahim.elsegaey@art.tanta.edu.eg محمد صبحي السجاعي إبراهيم 2

 ahlam.salama@art.tanta.edu.eg رجب بسيوني سالمه أحالم 3

 ahmed.habib@art.tanta.edu.eg اليزيد قطب حبيب أحمد أبو 4

 elsayed.kotob@art.tanta.edu.eg عبدالستار القطب سلطان السيد 5

 Aboelkhair@art.tanta.edu.eg حسن ابو الخير حسن يونس 6

 refaat_elzayat@art.tanta.edu.eg إبراهيم الزيات رفعت عزت 7

 diaa.abdellatief@art.tanta.edu.eg صبري عبد اللطيف  ضياء 8

 abdelrazek.elkoumi@art.tanta.edu.eg الرازق بسيوني الكومي عبد 9

 abdelmoaty.abdelmoaty@art.tanta.edu.eg المعطى شاهين عبد المعطى  عبد 10

 alaaeldin.ghourab@art.tanta.edu.eg الدين محمد توفيق غراب عالء 11

 alaa.abdallah@art.tanta.edu.eg محمود عبد هللا عالء سيد 12

 eid_nagy@art.tanta.edu.eg الرفاعى شلبى عيد ناجى 13

 mohamed.zaki@art.tanta.edu.eg حامد السديمي محمد زكي 14

 mohamed.ibrahim13@art.tanta.edu.eg الصادق إبراهيم عبده محمد عبد 15

 mohamed_elghalban@art.tanta.edu.eg الغلبانمحمد محمد  محمد 16

 mahmoud.sekeen@art.tanta.edu.eg حلمى محمد سكين محمود 17

 maha.helmy@art.tanta.edu.eg على يونس مها حلمى 18

 naglaa.mohamed@art.tanta.edu.eg مرشدي محمد عيسى نجالء 19

 nema.aboushadi@art.tanta.edu.eg الرؤف أبو شادى نعمة عبد 20

 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    02وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :علم النفسأعضاء هيئة التدريس بقسم  .6

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ahmed_elsayed_es@art.tanta.edu.eg أحمد السيد محمد إسماعيل 1

 ahmed.abdelfatah1@art.tanta.edu.eg عياد الفتاح أحمدأحمد عبد  2

 amira.mohamed1@art.tanta.edu.eg أميرة محمد محمد الدق 3

 eman.elshaikh@art.tanta.edu.eg عبد السالم أحمدى الشيخ إيمان 4

 ayman.el-kady@art.tanta.edu.eg القاضي أيمن عبد الجليل محمد 5

 fakhrany@art.tanta.edu.eg الفخراني خالد إبراهيم سعد 6

 dalya_sallam@art.tanta.edu.eg سالم داليا السعيد سيد أحمد 7

 soha.samy@art.tanta.edu.eg البسيونى سهى سامى ابراهيم مصطفى 8

 shaymaa.khater@art.tanta.edu.eg شيماء شكرى العزب خاطر 9

 tarek.azza@art.tanta.edu.eg طارق محمد فوزي محمود عزت 10

 asoliman@art.tanta.edu.eg سليمان عبدربه مغازي عبد الرؤف 11

 maysa.shoukry@art.tanta.edu.eg شكرى مايسه محمد عبد الحميد 12

 mohamed.el-sayed@art.tanta.edu.eg محمد السيد إبراهيم منصور 13

 naglaa_bahgat@art.tanta.edu.eg نجالء فتحى محمد بهجات 14

 nagwa.elshenawy@art.tanta.edu.eg الشناوي نجوى إبراهيم محمد 15

 nashwa.habiab@art.tanta.edu.eg نشوى زكى إبراهيم حبيب 16

 heba_sobhy@art.tanta.edu.eg العال هبة هللا صبحي السيد عبد 17

 heba.rabea@art.tanta.edu.eg هبه بهى الدين ربيع 18

 yara.eisa@art.tanta.edu.eg عيسى يارا أحمد عيسى عبد هللا 19

 yomna.shoheib@art.tanta.edu.eg يمنى صالح أحمد شهيب 20

 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    91وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 

 :الفلسفةريس بقسم التد أعضاء هيئة .7
 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.

 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ibrahim.abdelkhalek@art.tanta.edu.eg طلبه عبد الخالق سلكها إبراهيم 1

 drahmed_khalifa@art.tanta.edu.eg أحمد السيد إبراهيم خليفة 2

 ahmed.Abo-ali@art.tanta.edu.eg أبوعلي أحمد عبدالفتاح محمد 3

 ahmed.salem@art.tanta.edu.eg أحمد محمد سالم البربري 4

 dina_shams@art.tanta.edu.eg يوسف  دينا شمس الدين على 5

 zain.elkhateb@art.tanta.edu.eg الخطيب زين الدين مصطفى زين 6

 samir.elshalakani@art.tanta.edu.eg الشلقانى سمير عباس أبو طالب 7

 azza.matar@art.tanta.edu.eg عزه العدوي خليل مطر 8

 karam_elhawat@art.tanta.edu.eg الحواط كرم عبد القادر إبراهيم 9

 magda.aziz@art.tanta.edu.eg ماجدة مرسى جميل عزيز 10

 mohamed_magdy@art.tanta.edu.eg محمد مجدي محمود الجزيري 11

 mahmoud.elkholy@art.tanta.edu.eg اشرف امين الخولى  محمود 12

 mokhtar.elbasuni@art.tanta.edu.eg البسيونى مختار عبد المنعم 13

 hany_abdelwahab@art.tanta.edu.eg المرعشلي هاني عبد الوهاب احمد 14

 wafaa_kasha@art.tanta.edu.eg وفاء صالح الجميل قشه 15

 wafaa.abdelhaleem@art.tanta.edu.eg الفاشوطى وفاء عبد الحليم محمود 16

 yasser.konsowa@art.tanta.edu.eg قنصوة ياسر عبد المنصف محمد 17

 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    90وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :اللغات الشرقيةأعضاء هيئة التدريس بقسم  .8

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ebraheem_nasr@art.tanta.edu.eg نصر الدين عبد الجواد ديبكي إبراهيم 1

 basantshokry@art.tanta.edu.eg محمد شكرى محمد بسنت 2

 Samya.farahat@art.tanta.edu.eg السيد حمزة فرحات سامية 3

 samardarwiesh@art.tanta.edu.eg محمود محمد درويش سمر 4

 safaa.mahmoud@art.tanta.edu.eg عبدالعالمحمود محمد  صفاء 5

 aishaabdelwahed@art.tanta.edu.eg عبدالواحد السيد محمد سعيد عائشه 6

 abeer.elshennawy@art.tanta.edu.eg السيد سليمان الشناوى عبير 7

 mohamed.edress@art.tanta.edu.eg جالء محمد إدريس عبد العال محمد 8

 mmousa8@art.tanta.edu.eg احمد شحاتهصالح محمد  محمد 9

 medhat.ibrahim@art.tanta.edu.eg أحمد حماد إبراهيم مدحت 10

 nevien.elkhouli@art.tanta.edu.eg محمود محمود الخولى نيفين 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    99وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :اللغة اإلنجليزيةأعضاء هيئة التدريس بقسم  .9

 لتسهيل عمليات البحث بالدليل.* تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: 
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 asmaa.elshaikh2@art.tanta.edu.eg عبدالغنى الشيخ  أسماء عبد اللطيف 1

 ahamzash@art.tanta.edu.eg أمل حمزة محمد شنيشن 2

 adeeb.aziz@art.tanta.edu.eg أديب عزيز عبد الملك إيفينيس 3

 basant.moustafa@art.tanta.edu.eg مصطفى حسينبسنت سيد محمد  4

 gamal.hegazy@art.tanta.edu.eg جمال علي بيومي حجازي 5

 rehab_elgebaly@art.tanta.edu.eg ريحاب فتحى زكريا الجبالى 6

 sara_elshiekh@art.tanta.edu.eg الشيخ ساره محمد عبد العال أحمد 7

 sara_basal@art.tanta.edu.eg ساره محمد محمد بصل 8

 said.elgouhari@art.tanta.edu.eg الفخراني سعيد محمد الجوهري 9

 abdulgawad@art.tanta.edu.eg الجواد النادي عبد الجواد علي عبد 10

 abdelwahab.khalifa@art.tanta.edu.eg الوهاب  عبد الوهاب محمد عبد 11

 farogan_hu@art.tanta.edu.eg كازينجيان فاروجان هوفاجيم 12

 fatma_tawakol@art.tanta.edu.eg فاطمة توكل جابر الزغل 13

 kamal.abdelwahab@art.tanta.edu.eg الغمراوى كمال الدين عبد الوهاب 14

 maysa.ibrahim@art.tanta.edu.eg عبد العال مايسة عبد العال إبراهيم 15

 mohamed.negm1@art.tanta.edu.eg محمد سعيد عبد الوهاب نجم 16

 motaz.saad@art.tanta.edu.eg السروجى معتز سعد الدين إبراهيم 17

 manal.fayad@art.tanta.edu.eg فايد منال عبد السالم بسيونى 18

 mona_elnamory@art.tanta.edu.eg النمورى منى صالح الدين محمد 19

 mona.khedr@art.tanta.edu.eg البديع خضر منى عبد الهادى عبد 20

 mai_abbas@art.tanta.edu.eg مى محمد عباس عودة 21

 hany.mohamed@art.tanta.edu.eg هانىء محمد حلمي حنفي 22

 heba.elmasri@art.tanta.edu.eg المصري هبة فوزي السيد السيد 23

 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    93وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :اللغة العربيةأعضاء هيئة التدريس بقسم  .11

 هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل. * تم ترتيب  األسماء
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 amira.ghazy@art.tanta.edu.eg أميرة فوزى السيد غازى 1

 ahmed.elanani1@art.tanta.edu.eg أحمد أحمد الضاني 2

 ahmed.abdelfatah@art.tanta.edu.eg عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح ابراهيم 3

 usama.elbehairi@art.tanta.edu.eg البحيرى أسامة محمد ابراهيم 4

 asmaa.eisa1@art.tanta.edu.eg عيسى أسماء محمد فاروق علي 5

 el-sayed.hemdan@art.tanta.edu.eg حمدان السيد سعد السيد 6

 amany.omr@art.tanta.edu.eg أمانى كمال غريب عمر 7

 amira.amar@art.tanta.edu.eg عمار أميرة عبد الرحمن علي 8

 anis.mashal@art.tanta.edu.eg مشعل أنيس عبد اللطيف طلبة 9

 eman.abaas@art.tanta.edu.eg المنجودي إيمان عليوه عباس 10

 ayman.ayad@art.tanta.edu.eg أيمن عبد الحفيظ عياد 11

 ayman.elbarawi@art.tanta.edu.eg أيمن محمد فتحى محمد البراوى 12

 bisheer.shorbagi@art.tanta.edu.eg بشير الشوربجى 13

 gamal.eisa@art.tanta.edu.eg جمال محمود محمد عيسى 14

 gehan_mohamed_m@art.tanta.edu.eg محمد جيهان محمد عبد المنعم 15

 hamed.abdellatief@art.tanta.edu.eg اللطيف حامد محمد أحمد عبد 16

 hasan_abdelaal@art.tanta.edu.eg حسن عبد العال عباس محمد 17

 helmy_elkaoud@art.tanta.edu.eg حلمي محمد محمد القاعود 18

 rabee_mohamed@art.tanta.edu.eg الخالق ربيعي محمد علي عبد 19

 zainab.abouelfadl@art.tanta.edu.eg الفضل زينب عبد السالم محمد أبو 20

 sherifa.kamel@art.tanta.edu.eg شريفة مصطفى كامل جسرها 21

 soubhy.abdelgawad@art.tanta.edu.eg الفقي صبحي إبراهيم عبد الجواد 22

 abdelreheem_zalat@art.tanta.edu.eg زلط عبد الرحيم محمود متولى 23

 abdelkareem.gabal@art.tanta.edu.eg عبد الكريم محمد حسن جبل 24

 ahdi.elsese@art.tanta.edu.eg عهدى إبراهيم محمد السيسى 25

 mohamed.eldesouky2@art.tanta.edu.eg محمد السيد أحمد الدسوقي 26



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    94وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 mohamed.afandi@art.tanta.edu.eg محمد حلمي محمد أفندي 27

 mohamed.youssif3@art.tanta.edu.eg محمد عطا هللا أحمد يوسف 28

 mohamed_elghandour@art.tanta.edu.eg محمد مجدى صالح الغندور 29

 mohamed.khader@art.tanta.edu.eg محمد مشرف يوسف خضر 30

 mahmoud.yakout@art.tanta.edu.eg محمود سليمان ياقوت 31

 mona_salama@art.tanta.edu.eg منى محمد محمد سالمه 32

 momena_kamel@art.tanta.edu.eg مؤمنه مصطفى كامل جسرها 33

 haytham.mougahed@art.tanta.edu.eg هيثم فهيم أحمد مجاهد 34

 yasser.emara@art.tanta.edu.eg ياسر السيد أحمد عمارة 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    95وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :الفرنسيةأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة  .11

 * تم ترتيب  األسماء هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ahmed.fathi@art.tanta.edu.eg أحمد فتحى أحمد رزق 1

 ahmed.elhalogi@art.tanta.edu.eg أحمد محمد أحمد الحلوجى 2

 olfat.abousreaa@art.tanta.edu.eg ألفت أحمد أبوسريع 3

 eman.abdelnaser@art.tanta.edu.eg محمد عبد الناصر علي إيمان 4

 hussein.hagrass@art.tanta.edu.eg هجرس حسين عبد الرحمن حسين 5

 zeenab_shokr@art.tanta.edu.eg زينب ابراهيم عبدهللا شكر 6

 zeenab_shokr@art.tanta.edu.eg زينب ابراهيم عبدهللا شكر 7

 shady.edris@art.tanta.edu.eg إدريس شادى جمال الدين حسن 8

9 
abdelmoneam.abdelmoneam1@art.tant مرسى عبدالمنعم حسين عبدالمنعم

a.edu.eg 

 Ali.El-Kastway@art.tanta.edu.eg علي محمد علي القسطاوي 10

 fatma.nasr@art.tanta.edu.eg فاطمة محمود علي نصر 11

 magda_ebraheem@art.tanta.edu.eg ماجدة محمد محمد إبراهيم 12

 mohamed.aref@art.tanta.edu.eg محمد نجيب محمد عارف 13

 mervat.elnagar1@art.tanta.edu.eg مرفت محمد البحار 14

 nadya_aaref@art.tanta.edu.eg ندية إبراهيم عارف 15

 nermeen.hamed@art.tanta.edu.eg عبد المعز حامد نرمين 16

 neibal.mohamed@art.tanta.edu.eg نيبال محمود صفوت السيد 17

 yasser.abdelazeem@art.tanta.edu.eg قاسم ياسر إبراهيم عبد العظيم 18

 
 
 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    96وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 :المكتبات والوثائق والمعلوماتأعضاء هيئة التدريس بقسم  .12

 هجائيًا مع حذف األلقاب: لتسهيل عمليات البحث بالدليل.* تم ترتيب  األسماء 
 البريد اإللكتروني الرسمي االسم م

 ahmed.shahin@art.tanta.edu.eg أحمد شاهين أحمد رجب 1

 ahmed.ebada@art.tanta.edu.eg أحمد عباده جدوع العربى 2

 el-sayed.salah@art.tanta.edu.eg صالح الصاوى محمد السيد 3

 eman_elsayad@art.tanta.edu.eg عبد المنعم سليمان الصياد ايمان 4

 badawia.elbasuni@art.tanta.edu.eg محمد البسيونى محمد  بدوية 5

 tharout.elghalban@art.tanta.edu.eg يوسف الغلبان ثروت 6

 radwa_elnawasany@art.tanta.edu.eg محمد جالل زكريا النوسانى رضوى 7

 samira.raafat@art.tanta.edu.eg رأفت مسعود المالح سميرة 8

 abdallah.abdelmageed@art.tanta.edu.eg فراج عبد المجيد عامر عبد هللا 9

 awatef.elmakawi@art.tanta.edu.eg علي على المكاوي عواطف 10

 ghada_ezat@art.tanta.edu.eg محمود أبوزويد غادة عزت 11

 mona.shahwan@art.tanta.edu.eg شهوانفاروق عباس  منى 12

 dr.mona.mostafa90@art.tanta.edu.eg مصطفى إبراهيم مرسى منى 13

 mervat.gergues@art.tanta.edu.eg فؤاد جرجس غبلاير ميرفت 14

 nadia.ali@art.tanta.edu.eg سعد مرسى على نادية 15

 nadia_elsawaf@art.tanta.edu.eg عبد العزيز الصواف نادية 16

 nabila.abdelkader@art.tanta.edu.eg عبد الفتاح عبد القادر غانم نبيلة 17

 heba.elmetboley@art.tanta.edu.eg محمد أحمد المتبولى هبة أحمد 18

 heba.mohamed3@art.tanta.edu.eg الدين محمد النمورى هبة صالح 19

 heba.basuni@art.tanta.edu.eg بسيوني دنيا هبه فتحي 20

 hend.elsamadoni@art.tanta.edu.eg الحفيظ عبد هللا السمدونى هند عبد 21

 
 
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    97وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سااساد

 اإلداريون
 



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    98وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 
 اإلداريون:

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة االسم م

 emp_ibrahim270042@art.tanta.edu.eg العميد مكتب ابراهيم حسن محمد االقرع  .1

 emp_ibrahim259110@art.tanta.edu.eg مالية شئون ابراهيم سعد احمد خميس  .2

 emp_ibrahim270011@art.tanta.edu.eg فنية شئون ابراهيم عبد السالم عبد السالم   .3

 emp_ibrahim271112@art.tanta.edu.eg المكتبة ابراهيم محمد بسيوني علي ندا  .4

 emp_ibrahim290020@art.tanta.edu.eg الحسابات ابراهيم نبيه بدوى عسكر  .5

 emp_Ahmed278011@art.tanta.edu.eg طالب شئون احمد السيد جاد الوقاد  .6

 emp_Ahmed263042@art.tanta.edu.eg الحسابات احمد الصادق علي سليم  .7

 emp_Ahmed292022@art.tanta.edu.eg المتحف احمد سامى محمد الشوره  .8

 emp_Ahmed287081@art.tanta.edu.eg الشباب رعاية احمد سعيد سعيد الديب  .9

11.  
 احمد عادل احمد عباس

وكيل  مكتب
 الكلية

emp_Ahmed288080@art.tanta.edu.eg 

 emp_Ahmed281090@art.tanta.edu.eg الشباب رعاية احمد عبد العزيز محمد جبر  .11

 emp_Ahmed286122@art.tanta.edu.eg المكفوفين مركز عبدالمنعم سالم االعرجاحمد   .12

 emp_Ahmed273102@art.tanta.edu.eg العاملين شئون احمد محمد ابراهيم فتحى  .13

14.  
 المكفوفين مركز احمد محمد عادل عيد قنديل

emp_Ahmed286042@art.tanta.edu.eg 

15.  
 احمد محمد الشريف

أعضاء  شئون
 التدريسهيئة 

emp_Ahmed287071@art.tanta.edu.eg 

 emp_Esraa289030@art.tanta.edu.eg طالب شئون اسراء محمد محمد وهدان  .16

 emp_Eslam274112@art.tanta.edu.eg مالية شئون اسالم محمد عامر خفاجي  .17

 emp_Asmaa286121@art.tanta.edu.eg شئون قانونية اسماء جمال احمد محمد عامر  .18

 emp_Ashraf272020@art.tanta.edu.eg المكتبة محمد ابراهيم غانم اشرف  .19

 emp_Elham289042@art.tanta.edu.eg مكتب العميد الهام حلمى محمد الجندى  .21

 emp_Amany260111@art.tanta.edu.eg شئون مالية اماني فؤاد محمد توفيق  .21

 emp_Aml275062@art.tanta.edu.eg المكتبة امل عبد المعبود حامد فايد  .22

 emp_Eman277050@art.tanta.edu.eg شئون طالب ايمان حسن عبد المجيد المكبر  .23

 emp_Eman282120@art.tanta.edu.eg الخريجين ايمان كمال عبد هللا السيد  .24

 emp_Eman266111@art.tanta.edu.eg المكتبة ايمان محمود الكرابيجي  .25

 emp_Enas285090@art.tanta.edu.eg شئون طالب مرزوقايناس السيد محمد   .26

 emp_Aya289082@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا ايه احمد محمد ياقوت  .27



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    92وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة االسم م

 emp_Basma284010@art.tanta.edu.eg الحسابات بسمه احمد محمود عيسي  .28

 emp_Basma285100@art.tanta.edu.eg شئون طالب بسمه رفاعى على بدوى  .29

31.  
 عبده محمد راغبتامر 

شئون أعضاء 
 هيئة التدريس

emp_Tamer283072@art.tanta.edu.eg 

 emp_Galela262100@art.tanta.edu.eg الخريجين جليله السيد محمد الفيومي  .31

 emp_Gamal265050@art.tanta.edu.eg الجودة جمال احمد الدسوقى حالوه  .32

 emp_Gomaa271112@art.tanta.edu.eg الجودة جمعه عبد العال السعيد عالم  .33

 emp_Hamdy261040@art.tanta.edu.eg شئون فنية حمدي السيد سيد احمد الجندي  .34

 emp_Hanan281040@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين حنان سعد محمد عطيه  .35

 emp_Khaled271012@art.tanta.edu.eg شئون العاملين خالد حافظ محمد الكردى  .36

 emp_Khdega262011@art.tanta.edu.eg الخزينة محمود احمد النشارخديجه   .37

38.  
 دعاء محمد وجدي مشعل

شئون أعضاء 
 emp_Doaa276122@art.tanta.edu.eg هيئة التدريس

 emp_Rbab285011@art.tanta.edu.eg األضابير رباب رضا راغب عبده  .39

 emp_Roshdy272012@art.tanta.edu.eg المكتبة رشدي حماد ابراهيم عرايس  .41

 emp_Reda281040@art.tanta.edu.eg الخزينة رضا محمد ابراهيم مجاهد  .41

 emp_Ragda286081@art.tanta.edu.eg شئون طالب رغده يسري محمد النجومي  .42

43.  
 ريهام يسرى محمد النجومى

سكرتارية 
 emp_Reham286081@art.tanta.edu.eg األقسام

 emp_Zenat262081@art.tanta.edu.eg شئون مالية ابراهيم فتح هللا خطابزينات   .44

 emp_Zenat288020@art.tanta.edu.eg شئون طالب زينات رمضان احمد موسى  .45

 emp_Zenab286040@art.tanta.edu.eg شئون العاملين زينب فتحى عبد الوكيل احمد  .46

 emp_Samya264050@art.tanta.edu.eg شئون طالب ساميه محمد سعد المنصوري  .47

 emp_souad260090@art.tanta.edu.eg الخريجين سعاد محمد ابراهيم حبيب  .48

 emp_Smah276010@art.tanta.edu.eg الخريجين سماح عبد هللا مصطفي   .49

 emp_Samar288080@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا سمر سعد بسيونى النجار  .51

 emp_Seham279120@art.tanta.edu.eg رعاية الشباب عطيهسهام رمضان السيد   .51

52.  
 شريفة صالح السيد ابو عنبر

مكتب وكيل 
 emp_Shrefa270022@art.tanta.edu.eg الكلية

 emp_Shokat270060@art.tanta.edu.eg شئون طالب شوكت محمد الجوهري  .53

 emp_Shreen281040@art.tanta.edu.eg شئون طالب شيرين محمد عثمان احمد  .54

 emp_Shemaa280102@art.tanta.edu.eg الحسابات شيماء طه محمد جوده النجار  .55

 emp_Taher287081@art.tanta.edu.eg العالقات العامة طاهر السيد على البيومى  .56



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    31وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة االسم م

 emp_Ayda276013@art.tanta.edu.eg شئون العاملين عايده السيد على احمد نوير  .57

 emp_Abdelftah268101@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين عبد الفتاح احمد محمد   .58

 emp_Abdelftah267080@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا عبد الفتاح صبحي عبد الفتاح   .59

 emp_Abdelwhab289040@art.tanta.edu.eg معامل اللغات عبد الوهاب محمد الزمرانى  .61

 emp_Emad275071@art.tanta.edu.eg شئون فنية عماد محمد الشرقاوي  .61

 emp_Amr273091@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين عمرو ابو اليزيد عبده رواش  .62

 emp_Fatma262030@art.tanta.edu.eg مجلس الكلية فاطمه احمد زين الدين سليم  .63

 emp_Fatma280010@art.tanta.edu.eg الحسابات فاطمه سعد محمد عطيه  .64

 emp_Fathy270051@art.tanta.edu.eg المكتبة فتحي علي ابو العزم خليل  .65

 emp_Kadry269050@art.tanta.edu.eg شئون مالية قدري عبد الغني علي شعيب  .66

 emp_Kadrya270120@art.tanta.edu.eg الخريجين قدريه الدسوقي ابراهيم البنا  .67

 emp_Kamelya259100@art.tanta.edu.eg الحسابات كاميليا الشناوي ابراهيم   .68

69.  
 كريمه مرسي عبد الغني 

شئون أعضاء 
 emp_qrema260051@art.tanta.edu.eg هيئة التدريس

 emp_Mohsen261090@art.tanta.edu.eg أمين الكلية محسن امين الكيالنى  .71

 emp_Mohamed273092@art.tanta.edu.eg رعاية الشباب محمد جمال عبد الفتاح قناوي  .71

72.  
 محمد سعيد محمد عطا

شئون أعضاء 
 emp_Mohamed280052@art.tanta.edu.eg هيئة التدريس

 emp_Mohamed280040@art.tanta.edu.eg شئون طالب محمد عادل عبد المنصف   .73

 emp_Mohamed290010@art.tanta.edu.eg معامل اللغات محمد عبد الغنى محمود محمد   .74

 emp_Mohamed262071@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا محمد عطيه السيد المليجي  .75

 emp_Mohamed280092@art.tanta.edu.eg شئون إدارية محمد فؤاد غريب سليمان ا  .76

 emp_Mohamed284080@art.tanta.edu.eg شئون مالية محمد محسن محمد البلتاجي  .77

 emp_Mohamed261122@art.tanta.edu.eg الخريجين محمد محمد عبد العزيز   .78

 emp_Mahmoud262082@art.tanta.edu.eg معامل اللغات محمود سيد احمد محمود سيد   .79

 emp_Mervat265040@art.tanta.edu.eg الخريجين مرفت عبد هللا ابراهيم   .81

 emp_Marwa286090@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين مروه السيد عبد الرحمن   .81

 emp_Makbola270010@art.tanta.edu.eg المخازن مقبوله محمد عبد هللا الجرف  .82

 emp_Mmdoh287011@art.tanta.edu.eg الحسابات ممدوح احمد محمود عيسى  .83

 emp_Manar288102@art.tanta.edu.eg شئون طالب منار محمد بدوى عبد المجيد   .84

85.  
 عبده رسالنمنال محمود 

مكتب وكيل 
 emp_Manal267100@art.tanta.edu.eg الكلية



   

 itunit@art.tanta.edu.eg    30وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية اآلداب         البريد اإللكتروني: 

 

 جامعة طنطا
 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 تكنولوجـــــــيا المعلومـــــــاتوحدة 

 البريد اإللكتروني الرسمي اإلدارة االسم م

 emp_Mona264032@art.tanta.edu.eg المكتبة مني صبحي ابراهيم حسين  .86

87.  
 مني فتح هللا بدوي مرسي

سكرتارية أمين 
 emp_Mona264030@art.tanta.edu.eg الكلية

 emp_Maha261090@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا مها انور السيد محمد علي  .88

 emp_Mahdy292040@art.tanta.edu.eg الحسابات مهدى احمد مهدى صالح  .89

 emp_Mai289010@art.tanta.edu.eg الحسابات مى صبحى المرسى حوام  .91

 emp_Nadya272051@art.tanta.edu.eg المكتبة ناديه محمد يونس السيد  .91

 emp_Nadya287022@art.tanta.edu.eg شئون طالب ناديه مصطفى علي طه  .92

 emp_Nadya270010@art.tanta.edu.eg المكتبة ناديه نبيه محمد مزروع  .93

 emp_Naser270012@art.tanta.edu.eg الدراسات العليا ناصر محمد محمد غانم  .94

 emp_Nahed266031@art.tanta.edu.eg شئون العاملين ناهد عبد المغني علي عماره  .95

 emp_Nabawua281080@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين مرسي عمار نبوية محمد  .96

 emp_Naglaa287040@art.tanta.edu.eg شئون موظفين نجالء عبد المجيد شاهين  .97

 emp_Neama278110@art.tanta.edu.eg شئون طالب نعمه محمد محمود شرشوره  .98

 emp_Naema259100@art.tanta.edu.eg الخريجين نعيمه محمد ابراهيم زويل  .99

 emp_Noha292040@art.tanta.edu.eg شئون مالية نهى محمد فؤاد التطاوى  .111

 emp_Hala260091@art.tanta.edu.eg مركز المكفوفين هاله الششتاوي محمد سعده  .111

 emp_Hoda278082@art.tanta.edu.eg الحسابات هدى عبد النبي عبد الفتاح   .112

 emp_Hoda270100@art.tanta.edu.eg الحسابات محمد فضلهدي ابراهيم   .113

114.  
 هدي الحسانين النموري

مركز الخدمة 
 emp_Hoda263081@art.tanta.edu.eg العامة

 emp_Hanaa280111@art.tanta.edu.eg شئون طالب هناء عبد هللا عزيز الحليسي  .115

116.  
 هناء عبده محمد راغب حسن

شئون أعضاء 
 emp_Hanaa285050@art.tanta.edu.eg هيئة التدريس

 emp_Hyam264081@art.tanta.edu.eg رعاية الشباب هيام فتحى محمد على السرس  .117

 emp_Walaa287010@art.tanta.edu.eg شئون طالب والء احمد احمد محمد عطيه   .118

 


