البريذ االلكتروني ألعضبء هيئت التذريس وهعبونيهن واالداراث لكليت االعالم

اوالً عويذ الكليت
م
1
2

االسن
أ.د /حهًٗ يحًٕد يحسب

العول القائن به

البريد االلكتروني

عًٛد انكهٛت

dean.masscomm@svu.edu.eg

انسكرتارٚت

deanofficemc@svu.edu.eg

سكرتارٚت انعًٛد

ثبنيب ً أعضبء هيئت التذريس
الدرجة العلوية

البريد االلكتروني

م

استاذ

helmy.mahmoud@svu.edu.eg

استاذ

hala.nofl@svu.edu.eg

استاذ هتفرغ

mohamed.mahfwz@svu.edu.eg

4

أ .م .د/اسماء دمحم مصطفى على

أستاذ مساعد

asmaa_mohamed@svu.edu.eg

5

أ .م .د /دمحم دمحم على وهدي عماره

أستاذ مساعد

omaraman27@svu.edu.eg

6

د/شًٛاء عبدانعاط ٙسعٛد صابر

هدرس

shimaa_abdelaty@svu.edu.eg

7

د/.اُٚاس دمحم يسعد فًٓٗ

هدرس

enas.mosaad@svu.edu.eg

8

د/.رشا دمحم أحًد يرسٙ

هدرس

rasha.morsy@svu.edu.eg

9

دْ /بّ عبدانًعز أحًد إبراْٛى

هدرس

heba.abdelmoez@svu.edu.eg

11

د/يُال دمحم أبٕ انًجد عهٗ

11

د/كرًٚت كًال عبدانهطٛف تٕفٛق

هدرس
هدرس

manal.aboelmagd@svu.edu.eg
karema.kamal@svu.edu.eg

12

د/أ ًٍٚعبدانكرٚى أحًد حسٍ

هدرس

ayman.abdelkareem@svu.edu.eg

13

د /عبدهللا عبدانرحٛى دمحم

هدرس

abdallah.abdelrehem@svu.edu.eg

14

د /عبدِ قُأٖ أحًد عبدانعزٚز

هدرس

abdou.kenawy@svu.edu.eg

15

د /إُٚاس حسٍ عبدانعزٚز يحفٕظ

هدرس

enas.hassan@svu.edu.eg

16

د/أسًاء دمحم بٓاء اندٍٚ

هدرس

asmaa.bahaa@svu.edu.eg

17

د /سارِ يحٗ اند ٍٚدمحم

هدرس

sara.mohy@svu.edu.eg

18

د /شرٓٚاٌ يحًٕد ابٕانحسٍ

هدرس

shreehan.abulhassan@svu.edu.eg

19

د /ايال دمحم سعدٖ عبدانرحًٍ

هدرس

amal.sady@svu.edu.eg

21

دَ /عًت عبد انرحٛى دمحم يبارك

هدرس

neama.abdelrehem@svu.edu.eg

21

د /سًٛت بانراض ٙاحًد دمحم

22

د /انٓاو سٛد انساٚح حًداٌ

هدرس
هدرس

somaiarady611@svu.edu.eg
elham.sayd@svu.edu.eg

1
2
3

االسن
أ .د

/حهًٗ يحًٕد دمحم أحًد

أ .د ْ/انّ كًال أحًد َٕفم
أ .د

/دمحم يحفٕظ انزْر٘ أحًد

العنىاى  -:جبهعت جنىة الىادي – كليت اإلعالم وتكنىلىجيب ا التصبل – الذور األول علىي
–
البريذ اإللكتروني it_masscomm@svu.edu.eg-:
اعذاد  /أ عبذالرحين وحذة الخذهبث االلكترونيت

البريذ االلكتروني ألعضبء هيئت التذريس وهعبونيهن واالداراث لكليت االعالم

ثبلثب ً الهيئت الوعبونت *
م

االسن

الدرجة العلوية

البريد االلكتروني

1

د/يصطفٗ سٛد عبد انالِ عبدانًطهب

هدرس هتفرغ

moustafa.sayd@svu.edu.eg

2

أ /احمد خيرى دمحم الأمير

هدرس هساعد

aorabi@svu.edu.eg

3

أ /اسراء احمد دمحم دمحم

هدرس هساعد

esraa.ahmed@svu.edu.eg

4

أ /وهاء دمحم عربى عبداللاوى

هدرس هساعد

hanaa.araby@svu.edu.eg

5

أ /ابوالحسن راشد على

هدرس هساعد

abualhassanr@svu.edu.eg

6

أ /شيماء محسن دمحم

هدرس هساعد

shaymaa.mohsen@svu.edu.eg

7

أُْ /اء حايد دمحم أحًد

هعيد

hanaa.hamed@svu.edu.eg

8

أ /أيٛرة عبدانًعز دمحم

هعيد

amera.ezz@svu.edu.eg

9

أ /سًر خاند عبد انحًٛد عبد انباقٙ

هعيد

Samar.khaled@svu.edu.eg

11

أ /يرٔة ابٕ انحجاج اي ٍٛيصطفٙ

هعيد

Marwa.yacoub@svu.edu.eg

11

أٔ /ردة عبد انستار احًد عهٗ

هعيد

Warda.abdelsattar@svu.edu.eg

12

أٔ /نٛد كًال يصطفٗ عبدانهطٛف

هعيد

walidkamal@svu.edu.eg

13

أ /االء بٓاء اند ٍٚعٕض احًد

هعيد

alaabahaa@svu.edu.eg

14

أ /حسٍ انُٕب ٙحسٍ سهٛى

هعيد

hassansaleem@svu.edu.eg

15

أ ٔ /اضحت إَٔر صبرِ

هعيد

Wadha.sabra@svu.edu.eg

16

أ  /اي ًّٛاحًد عٕض احًد

هعيد

omima.awad@svu.edu.eg

17

أ  /ارٚج عبد انُاصر عباس فرغهٗ

هعيد

areeg.abbass@svu.edu.eg

18

أ  /جٓاد عالء دمحم عبد انباسط

هعيد

gehad.alaa@svu.edu.eg

19

أ  /أيٛرة يحًٕد دمحم أيٍٛ

هعيد

amira.mahmoud@svu.edu.eg

ببلسب

العنىاى  -:جبهعت جنىة الىادي – كليت اإلعالم وتكنىلىجيب ا التصبل – الذور األول علىي
–
البريذ اإللكتروني it_masscomm@svu.edu.eg-:
اعذاد  /أ عبذالرحين وحذة الخذهبث االلكترونيت

البريذ االلكتروني ألعضبء هيئت التذريس وهعبونيهن واالداراث لكليت االعالم

رابعا ً ادارات الكلية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

االدارة
اميل الكلية للمراسالت
أمين الكلية
شئون العاملين

البريذ االلكتروني
masscominf@svu.edu.eg

adminmasscom@svu.edu.eg

hrmmasscom@svu.edu.eg

شئون الطالب

stadmasscom@svu.edu.eg

الجودة

qualmasscom@svu.edu.eg

رعاية الشباب
المعامل
المشترات
المخازن

ycaremasscom@svu.edu.eg

labsmasscom@svu.edu.eg

procmasscom@svu.edu.eg

stmmasscom@svu.edu.eg

المكتبة

libmasscom@svu.edu.eg

الشئون العامة

gfmasscom@svu.edu.eg

االرشيف
archmasscom@svu.edu.eg
وحدة الخدمات االلكترونية

it_masscomm@svu.edu.eg

الدراسات العليا

pgrdmasscom@svu.edu.eg

سكرتارية الوكالء واألقسام

masscomsec@svu.edu.eg

العالقات العامة

masscombr@svu.edu.eg

المجلة العلمية

maglamidia@svu.edu.eg

العنىاى  -:جبهعت جنىة الىادي – كليت اإلعالم وتكنىلىجيب ا التصبل – الذور األول علىي
–
البريذ اإللكتروني it_masscomm@svu.edu.eg-:
اعذاد  /أ عبذالرحين وحذة الخذهبث االلكترونيت

