
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ دكتور

 زغلول عباس حسنني على

 عميد الكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ دكتور

 صفاء خضري خضري امحد

 وكيل الكلية لشئون خدمة

 اجملتمع وتنمية البيئة 

 أستاذ دكتور

 وجدى حممد امحد بركات                     

التعليم وكيل الكلية لشئون 

 والطالب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

رئيس قسم٢٠٠٦/١١/٢٦استاذسامية عبد الرحمن عبد القادر احمد

٢٠١١/٠٥/٣١استاذحنان عبد الرحمن يحيى سعيد

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذجيهان سيد بيوىم القط

٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذصفاء عادل مدبوىل راشد

قاوى ٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذنجوى ابراهيم مرىس سليمان الشر

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذنهلة السيد عبد الحميد عثمان

ن محمد محاريق ٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذهناء احمد اميى

٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذامانن محمد رفعت قاسم عبد الرحمن

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذفاتن محمد عامر عبد الحافض

 السيد عبد هللا
ى

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذطارق محرم صدق

٢٠١٧/١٠/٣١استاذناهد احمد محمد احمد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذاحمد محمد احمد محمد عوض

ن صابر عبد الحكيم السيد عمر بدوى ٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذنفيى

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذمين احمد عبد الموجود عىل

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذعاطف مفتاح احمد عبد الجواد

٢٠١١/٠٨/٢٩استاذ مساعدايمن محمود محمد عبد العال

٢٠١٢/١١/٢٧استاذ مساعدايات ابراهيم احمد لطفن صبيح

قاوى ٢٠١٣/٠١/٢٢استاذ مساعدمين السيد يوسف الشر

وك عبد المتجىل عبد الحافظ ٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدمنال مبر

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعداحمد عبد المقصود محمد أحمد

ة عىل جابر عواد نافع ٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدامبى

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذ مساعدايهاب حامد سالم عىل

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدعىل محمد عبد المعىط الديسىط

٢٠٠٦/٠٤/٣٠مدرسالهام احمد طه حسن مسعود

٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرساحمد خليفة احمد يونس

٢٠١٠/٠٨/٣١مدرسهناء اسماعيل اسماعيل شلير

ن
٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسعزة محمد رونر صوق

٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسعبد هللا خواص يوسف اسماعيل

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسنعمة نادى عبد السميع ابو زيد

ه ي  هان عاطف ابراهيم ابراهيم مبى ٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسشر

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسشيماء محمود عبد المقصود محمود
٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسجمانة محمد رمضان سيد

العمل مع االف    راد



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسايمان صالح محمد السيد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسرشا عبد النارص عبد هللا محمد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرساسماء فرج فرج عبد الجواد

ى ن ايمن محمد عىل سالم البر ٢٠٢٠/٠٨/٣١مدرسياسميى

ن ٢٠٢٠/٠٨/٣١مدرسليىل كامل احمد حسنيى

٢٠٢٠/٠٨/٣١مدرسحسام الدين مصطفن ابراهيم احمد

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرساالء حسين صالح متوىل

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدمها عالء الدين مصطفن كامل

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعداية محمود محمد عىل

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدهالة عماد الدين عبد الحميد أحمد شعالن

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعداسماء احمد قاسم جودة محمد

ى ٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدمحمد جابر محمد بحبى

ف الدين ٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدشيماء طاهر أحمد طلعت محمد شر

ي
٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدزينب كمال عبد الفتاح عبد الجواد القاضن

٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدهبة جابر محمد سعيد أحمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسماء رجب حماده شحان

٢٠٢٠/١١/١٢معيدثناء محمد محمد كامل يوسف

 السيد اسماعيل
ى

٢٠١١/١٠/٢٥استاذحنان شوق

ن عىل عميد الكلية٢٠١١/١٠/٢٥استاذزغلول عباس حسنيى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/٠١/٢٨استاذعزة عبد الجليل عبد العزيز عبد هللا

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذصفاء خضبى خضبى احمد

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة 

البيئة

قاوى ٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذمحمد كامل محمد شر

٢٠١٦/١١/٢٩استاذسماح سالم عوض سالم

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذنجالء محمد محمد صالح

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذسها حلىم ابو زيد السيد ابو زيد

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذهدى احمد كمال عبد الحليم

ش البيوىم ٢٠٠٨/١٠/٢٦استاذ مساعدامانن البيوىم دروي

يف محمد سليمان الشيخ عىل ٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذ مساعدشر

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدعىل موىس الشحات عبد الكريم

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدمحمد محمد بسيونن قنديل

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدمحمد محمد سليم احمد

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدصفاء احمد محمد فرغىل

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدمحمد محمد احمد فوده

٢٠٠٠/٠٣/٢٥مدرسآمال بدر عبد التواب

٢٠٠٠/١٢/١٧مدرسناظك عيىس عفيفن عبد الىح

العمل مع الجماعات



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    
ى

٢٠٠٠/١٢/١٧مدرسنهاد محرم صدق

٢٠٠٤/٠٩/٢٦مدرسرمضان ابو الفتوح السيد

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسهيام فاروق ابراهيم شعبان

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسصباح اسماعيل محمد مهدى

٢٠١٤/٠٢/٢٥مدرسعواطف عطفن منترص عبد المهدى

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسوسام محمد ابراهيم عبد الرازق

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسام السعد فتىح ابراهيم عيىس

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسهند حسن حماد حسن

٢٠١٩/١١/٢٦مدرساية محمود عىل ابو الوفا

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسسحر عبد المنعم محمد توفيق

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسامانن صالح محمد محمود خلف

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعداحمد محمد احمد عبد هللا

ين عيد احمد موىس ٢٠١٦/١٠/١٠مدرس مساعدشبى

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدالشيماء احمد يوسف عىل يوسف

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعداحمد سيد حمادى محمد

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدامانن ممدوح السيد خرصن

ن منصور ابراهيم خميس ٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدحسيى

ي
٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدمها محمود محمد قرنن

 منصور
ى

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعداية سمبى الدسوق

٢٠١٧/٠٣/١٤معيدفاطمة يوسف حسن سليمان

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيداية مصطفن واعر عبد الوارث

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدمحمد رجب عيد عبد الهادي دنيا

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدهبة يحيى عبد العزيز شمعون
ة ٢٠٢٠/١١/١٢معيداسماء زين العابدين محمد محمد ابو خرصن

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذوجدى محمد احمد بركات

قائم بعمل وكيل الكلية للتعليم 

والطالب

٢٠١٢/٠٢/٢٨استاذيشى شعبان عبد الحميد ابراهيم

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذعىل سيد عىل مسلم

٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذهيام حمدى صابر زهران

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذهدى محمود حسن حسن حجازى

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذسحر بهجت محمد عطيه

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذاسماء سعيد محمد احمد

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذايمان محمد محمود عطا هللا

ن عبد المنعم محمد ابراهيم ٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذنيفيى

ن محمد توفيق محمد ٢٠١٩/٠١/٢٢استاذنيفيى

ن ابراهيم حلىم ابراهيم ٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذنرميى

 محمد سعيد
ى

٢٠١٩/١٢/٣١استاذاميمة دسوق

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذصالح محمد ساىم اسماعيل جاد

ف محمود محمد غيث ١٩٩٩/٠٣/٢١استاذ مساعداشر

٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدكريم حسن احمد همام
٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدفوزية عبد الدايم عبد الفتاح يوسف

العمل مع المجتمعات والمنظمات



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدنرص عىل رحيم السيد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعددعاء عبد الحميد عبد السميع محمد ابراهيم

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدمرفت جمال الدين عىل شمروخ

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدراىم محمد السيد بالل

ن خليل ى احمد حسنيى ٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدابراهيم صبر

وكة محمود محمد عليق ٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدمبر

٢٠٠٢/١٢/٢٢مدرسالهام احمد الشحات احمد عبيد

٢٠١١/٠١/١٨مدرسيحيى عبده محمد جاد

ة محمود احمد محمود ٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسمشبى

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسباسم يوسف محمد المؤذن

٢٠١٦/٠٦/٢١مدرسمحمد عطا احمد عبد العزيز

ين محمد احسان عبد الحافظ خليل ٢٠١٦/٠٦/٢١مدرسشبى

٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسهبة محمد حسين العويىسر

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسايمان محمود محمد عبد العزيز

ن عىل ٢٠٢٠/١١/٢٤مدرساسماء محمد احمد حسيى

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسسحر خليفة قاسم سيد قناوى

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدصباح محمد محمد نارص سعد

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدسحر فتىح عبد الحميد مصباح

وز الشمندى قاسم الشمندى ٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدفبى

ف عبد القادر عبد العال ٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعداية اشر

٢٠١٩/٠٩/١٨مدرس مساعدعبد هللا مصطفن عبد العاىط عبد هللا

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدهالة عادل عبد هللا سيد

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدري  هام احمد سعد عبد الخالق

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدندى عطا عىل احمد محمود

ي محمد السيد زايد
٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد هشام عبد الغين

٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعدنوال قدرى طه إبراهيم

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمحمد عبد الغين عبد الرحمن تركي

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدندى محمد عبد العظيم سيد

ي أبو زيد
ى

ن أحمد دسوق ٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدسلوى سيد حسيى

٢٠١٦/٠٣/١٥معيدهيام فكرى عبد الفتاح دياب

رئيس قسم٢٠١٣/١٢/٣١استاذنادية عبد الجواد عبد النير الجروانن

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذمين عطية خزام خليل

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذحنان عبد الفتاح السيد احمد

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذماجدة فريد محمد شور

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذمنال عبد الستار فهىم اسماعيل

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذحسن مصطفن حسن مصطفن

٢٠١٧/١٠/٣١استاذاحمد ابراهيم بيوىم مرىع

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذامل عبد المرضن عبد المنعم الجمال

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذمحمد عبد اللطيف محمد عىل
٢٠١٠/٠١/٢٦استاذ مساعدهويدا محمد عبد المنعم خليفه

تخطيط اجتم      اىع



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ مساعدداليا عزت عبد العزيز احمد

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ مساعدصافيناز محمد محمد ابو زيد

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ مساعدنجاة محمود عبد المقصود فرحه

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ مساعدعزه عىل شحاته فرج

٢٠١٢/٠٨/٢٨استاذ مساعدعالء عىل عىل الزغل

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذ مساعداسماء حسن عمران حسن

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعداسماء محمد عبد المؤمن اسماعيل

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداحمد عبد الحميد عبد الحميد االبشيىه

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذ مساعدزينهم مشحوت سيد احمد خواجه

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدعرفه زك محمد عثمان

ن السيد عبد المحسن سعودى ٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدندا حسيى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدعمرو محمود عبد الحميد منصور

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدحسام محمد محمد اسماعيل

٢٠٠٠/٠٥/٢٨مدرسعزة محمد فهىم امام محمد المالح

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسوالء احمد محمود عامر

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرساسماء عادل محمد سليم

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسحازم محمد ابراهيم مطر

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسبسمه عبد هللا حسن عبد هللا احمد ربيع

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسايمان صابر صالح محمد

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسمحمد عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم بدوى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسسمر ابراهيم عبد المبدى احمد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسجيهان ابراهيم سيد جاد هللا

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمحمود عبد هللا محمد منصور

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسشيماء فوزى ابراهيم عىل

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدشيماء صبىح ابراهيم خالف

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدهالة مصطفن محمد عىل

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد سمبى عبده سليمان الششتاوى
٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدامباركة محمود السيد سليمان السنهونى

ف محمد عبد الحميد ٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعددعاء اشر

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدايناس عبد هللا عوض محمد

ة عبد المعىط عبد هللا عىلي ٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدنبى

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدبسمة ماهر إبراهيم محمد السيد

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدمنال عبد المنعم فؤاد مسعود

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدامنية جمال السيد بيوىمي العجرودي
ن عباس ٢٠١٩/٠٩/٢٥معيدنورهان رأفت حسانيى

(2)رئيس قسم٢٠٠٩/٠٩/٢٧استاذزكنية عبد القادر خليل عبد القادر

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذحنان حسن احمد جمعه

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذالسيد حسن البساىط السيد جاد هللا

٢٠١٩/١٢/٣١استاذايمن احمد حسن جاللة

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذتامر محمد عبد الغين ابراهيم

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذاسماء محمد ابراهيم الجعفراوى
٢٠٢١/٠١/٢٦استاذجيهان عبد الحميد رمضان محمد
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٢٠٠٩/٠٦/٣٠استاذ مساعدسوسن عبد الونيس ابراهيم
٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذ مساعدصلوحه محمود عبد الرحمن الففى

٢٠١٢/١٢/٢٥استاذ مساعدمين طه محروس السيد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدعايدة حمادة محمد حسان

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدمحمود عىل محمود رضوان

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدابو زيد عبد الجابر سليمان بركات

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعدعببى محمد عبد الصمد احمد يوسف

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدانوار رمضان محمد السيد

٢٠٠١/٠٣/٢٥مدرسنوال احمد مرىس العريين

٢٠٠١/٠٨/٢٩مدرسليىل عبد المنعم السيد ابو عوف

٢٠٠٣/٠٩/٢٩مدرسايمان محمد الياس محمد

٢٠٠٥/٠٩/٢٥مدرسآمال فهىم محمد عبد الكريم

٢٠٠٧/٠٥/٢٧مدرسهالة عبد العزيز محمد العليىم

٢٠٠٨/٠٥/٢٥مدرسسمر صبىح عمر يوسف

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسعببى نيازى وجيد فتح هللا

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسمين سيد محمد احمد

ن السيد نرص ن محمد حسيى ٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسحسيى

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسرضا احمد محمد عفيفن

٢٠١٨/٠٥/٢٩مدرسصايمة ابراهيم يونس عىل

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسمها عبد الودود عبد العظيم احمد

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمروة عبد الستار عبد الحميد عىل
ى

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدعببى عزت ابراهيم دسوق

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعداشاء سمبى راتب ابو رخا

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعداحمد محمد سليمان محمد الشاىم

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدصباح جمال امام عبد الفتاح الشاهد
ن ٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعدفتىح حسن محمود حسيى

٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعدمروه ياش محمد ابراهيم

ن عبد الكريم امام ٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدبسمة حسيى

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدوجدان عبد الجيد ابو المجد ابراهيم

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدمحمد سمبى محمد عىل

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعدايمان عصام عبد هللا زايد

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعدسحر عبد المنعم أحمد سعد

٢٠١٧/٠٣/١٣معيدزينب جمعة عطية عيىسي

٢٠١٨/٠٤/٠١معيداشاء عىل عبد العزيز غزاىل

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدايمان محمد عبد الرازق عبد العزيز العايدي

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسماء حسين سلطان عىل
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٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغناهد عباس حلمى محمد

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسعيد عبد العال حامد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى حسين زيدان حسين

٢٠٠٨/٠٨/١٨مدرس متفرغفاطمة عبد السميع محمد يوسف

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغوفاء محمد احمد فضلى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعفاف راشد عبد الرحمن راشد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعبد العزيز فهمى ابراهيم عبد العزيز

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة سعد متولى محمد

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الناصر عوض احمد جبل

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغهشام سيد عبد المجيد عالم

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغحمدى محمد ابراهيم منصور

٢٠٢١/٠٨/٣١استاذ متفرغفاطمة امين احمد ابراهيم

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغزينب حسين ابو العال

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعفاف محمد عبد المنعم عبد الصمد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد الظريف سعد محمد

٢٠٠٩/٠٨/١٠استاذ مساعد متفرغاحالم محمد الدمرداش ضيف أفندى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد بهاء الدين بدر الدين متولى

٢٠١١/٠٢/٢٠استاذ متفرغماجد محمد حنفي محمد

٢٠١٧/١٠/١٥استاذ متفرغمحمد دسوقى حامد محمد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعادل مشرف محمد مشرف

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغهيام شاكر خليل عيسى

٢٠٢١/٠١/٠٨استاذ متفرغعصام عبد الرازق فتح الباب على

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغسعاد على محمد سليمان

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمالك أحمد محمد الرشيدى

٢٠٠٦/٠٩/٠١استاذ متفرغمحمد رفعت قاسم عبد الرحمن

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمديحة مصطفى فتحى عبد الهادى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغوفاء هانم محمد مصطفى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغتومادر مصطفى احمد صادق

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغرشاد احمد عبد اللطيف

٢٠١٤/٠٢/١٢استاذ متفرغمحمد محمد سعيد محمد محسن

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغلبنى محمد عبد المجيد ابراهيم

٢٠٢٠/٠٧/٢٤استاذ متفرغهناء محمد احمد غز

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغسناء محمد حجازى حسين

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغعائشة عبد الرسول امام سعد

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى عبد العظيم فرماوى قاسم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد عيسى عيد على

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمنى محمود ابراهيم عويس

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنادية زغلول سعيد محمد

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغمصطفى رضا احمد فهمى مصطفى السرس

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد العزيز المدنى فرج

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغطلعت مصطفى عثمان السروجى

العمل مع االفراد

العمل مع الجماعات

العمل مع المجتمعات والمنظمات

تخطيط اجتماعى
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٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد محمد يوسف عليق

٢٠١٨/٠٩/٠٣استاذ متفرغماجدة احمد عبد الوهاب عبد الموجود

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغفؤاد حسين حسن حسين

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغاحمد ابراهيم حمزة الليثى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغشفيق احمد شفيق محمد

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعبد النبى يوسف عبده

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغابتسام محمود على راشد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغثريا محمد لبيب محمد عبد العزيز

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغنصر خليل محمد عمران

٢٠١١/١٠/١٩استاذ متفرغعبد الرحمن صوفى عثمان حنفى

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغجالل عبد الفتاح منصور

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل محمد موسى جوهر

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغنظيمة احمد محمود سرحان

٢٠١٢/٠٩/٠٢استاذ متفرغاحمد يوسف محمد بشير

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسرية جاد هللا عبد السند عبد الرحيم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغالهام حلمى عبد المجيد حسن

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسميرة محمد الجوهرى على

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير محمد خيرى على جندية

٢٠١٣/٠٩/٠٨استاذ متفرغزين العابدين محمد على رجب

٢٠١٣/٠٩/١٥مدرس متفرغاحمد سعد محمد خالد

٢٠١٣/١١/٢٠استاذ متفرغمحمود محمد احمد صادق

٢٠١٤/٠٨/١٣استاذ متفرغمريم ابراهيم حنا عبد السيد

٢٠١٤/٠٨/١٨استاذ متفرغمدحت محمد محمود ابو النصر

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال شحاته حبيب سالمه

٢٠٢٠/٠٩/١٦مدرس متفرغسمير سالم حسن ابراهيم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغشكرية احمد يمانى احمد
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