
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 سهى حممد عبد الوهاب عبد املنعم
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  أستاذ دكتور

 هالة امحد على مجعة

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا والبحوث

  أستاذ دكتور

 رحاب عاصم فرج امحد                           

وكيل الكلية لشئون 

  التعليم والطالب
 

  دكتورأستاذ 

جنوى حممد عرفة سعيد قرطام                  

وكيل الكلية لشئون خدمة 

  اجملتمع وتنمية البيئة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذمحمد هانى بىه الدين احمد موىس

٢٠١٤/٠٦/١٧استاذلمياء حسنى محمد صالح

٢٠١٤/٠٦/١٧استاذهشام السيد االمام عمر

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذرانيا طاهر عثمان دنانه

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذاحمد مصطفى فوزى محمد فوزى

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذيارس ابراهيم احمد ابراهيم

محمد توفيق عبد الرزاق ابراهيم 

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذعيسوى

ماهينور احمد فؤاد محمود فؤاد محمد 

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذحسن

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذتامر محمد عباس عىل جاد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعديرسى نبيل محمد كامل السيد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدابو النرص السيد ابو النرص صبيح

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدسامح جمال سعد سليمان

٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعدفاطمة محمد عبد العال عطية

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدرضا محمد عبد الحفيظ جاد الرب

ى عىل ٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدفاتن محمد حسي 

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدهانى عصام الدين محمد امام

ى محمد منصور احمد ٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدنفي 

ة حسن عبد المنعم حسن مصطفى ٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدامي 

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمد مصطفى أحمد محمد الضيف

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدخالد عبد العزيز محمد السيد

٢٠٠١/١١/٢٥مدرسهناء محمد عثمان سيد

ى زىك ٢٠٠٨/٠٨/٣١مدرسمنال وديع برسر

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرساحمد البدوى انور محمد بيوىم
٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسمحمد ناجى عبد الرحمن احمد الزينى

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمحمد صابر محمد سيد

٢٠١٩/٠٤/٢٢مدرسمحمود محمد احمد محمد

ى عبد الرازق ى حسي  ٢٠١٩/١٠/٢٩مدرساحمد محمد حسني 

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرساحمد شاكر عبد العزيز محمد

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدفتحية ابو رسي    ع مصطفى عواد
٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدمصطفى ناجى محمد مرغنى

الدراسات الفندقية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعدمحمد يوسف ابراهيم هالل

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدمحمد عبد الراضى سيف الدين السيد

٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعدخالد محمد غازى الطباخ

 الشوارنى
ى ٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدنبيلة نبيل محمد امي 

ى المهندس ى محمد عبد العزيز امي  مي  ٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدني 

٢٠١٣/٠٥/١٥معيدعمر يوسف كمال يوسف

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدامانى مراد عبد المحسن حامد

٢٠١٨/٠٥/٣٠معيدبيشوى وديع فخرى عبد السيد

يت جورج فوزي خليل ٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدمي 
٢٠٢٠/١١/١٢معيدعلياء عصام محمد لطفى

٢٠٠٦/١١/٢٦استاذغادة عىل عبد الحميد حمود

٢٠٠٧/٠١/٢٨استاذمنى فاروق ابراهيم حجاج

٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذهالة فؤاد توفيق محمد
٢٠٠٩/٠٩/٢٧استاذسحر ابراهيم حمدى محمد القاضى

عميد الكلية٢٠١١/٠٥/٣١استاذسىه محمد عبد الوهاب عبد المنعم

ى نصار (2)رئيس قسم٢٠١١/٠٩/٢٧استاذنهلة اسامة امي 

٢٠١٢/٠٥/٢٩استاذداليا محمد محمد سليمان

٢٠١٢/٠٧/٣١استاذمياده حسن عبد اللطيف بالل

٢٠١٣/٠٦/١٨استاذهالة حامد عبد المجيد السيد يوسف

٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذامانى الشحات ابراهيم محمد

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذايمان محمد حلىم ابراهيم حلىم

قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات ٢٠١٦/٠٢/١٦استاذهالة احمد عىل جمعة

يف ابراهيم ٢٠١٦/١٢/٢٧استاذنشوة سمي  الرسر

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذىم محمد باهر عمر نارص الدين
ى
٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذسامح احمد رفعت عبد الباق

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذهند محمد حامد احمد حسن

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذمنى عبد البديع المغازى اسماعيل

٢٠١٢/٠٥/٢٩استاذ مساعدجالل محمد حمزة عفيفى

٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعدوليد رضوان ابراهيم رضوان

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمحمد عىل يوسف مصطفى

ى الشهي  بنبيل لبيب محمد ى حسي  ٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدجرمي 

 حمد
ى
٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذ مساعدصابر يحن  مرزوق

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدصالح الدين هالل رضوان هالل

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدثويب حسن سليمان حسن

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدرحاب يوسف عىل ضيف

٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسابراهيم احمد احمد حمودة
٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسامانى ابراهيم احمد سالم

الدراسات السياحية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسغادة محمد فرحات محمد

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسشاهندا مصطفى محمد خليل الشاىم

ين محمد احمد حسن ٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسشي 

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسهايدى عبد الفتاح عىل السهيىل

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسهايدى عرفه السيد السعيد

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسنانىس محمد عبد الرحمن عبد الحميد

مريم احمد عالء الدين فتح هللا 

ى محمود ٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسحساني 

ة حليم ابراهيم عوض ٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدامي 

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمحمود ابراهيم قطب صالح

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدشيماء عبد الوهاب محمد السيىسي

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعددينا هشام محمد عبد الوهاب

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدكالرا عماد عزىم ميخائيل

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدهدير محمد عاطف ابراهيم ابراهيم

ى عصام محمد إبراهيم حمزة ٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدياسمي 

هان رزق سليمان حنا منصور ٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدمي 

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدهدير جمال شكري محمد عثمان

٢٠١٧/٠٣/٠٨معيدري  هام سعيد حنا بشاي

٢٠١٨/٠٦/٢٦معيدبسنت محمد عبد اللطيف عبد الاله

٢٠١٨/٠٧/٣٠معيداسالم احمد محمد سيد

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدبسمة ابراهيم بيوىمي إبراهيم

٢٠٢٠/١١/١٢معيدماريان رأفت قطرى يوسف

رضوى جمال الدين احمد محمد 

٢٠٢٠/١١/١٢معيداسماعيل

٢٠٠٤/٠٤/٢٨استاذماجد محمد فهىم محمود فهىم نجم

٢٠٠٨/١١/٣٠استاذحسام محمد كمال محمد محمود رفاىع

 نائب رئيس الجامعة للتعليم 

والطالب

٢٠١١/١١/٢٩استاذخالد احمد العنانى عىل عز

(2)رئيس قسم٢٠١٢/٠٢/٢٨استاذىم ابراهيم زىك سليم

٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذهبة عىل محمود يوسف

(2)وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذنجوى محمد عرفة سعيد قرطام

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٤/٠١/٢٨استاذرحاب عاصم فرج احمد

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذرشا محمود ساىم مطاوع
ى عبد الوهاب مصطفى ٢٠١٦/١٢/٢٧استاذعبي  امي 

٢٠١٦/١٢/٢٧استاذشذى جمال محمد اسماعيل

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذدعاء عادل محمود قنديل

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذمنال محمد برهان الدين جمال حماد

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذرانيا عىل ماهر عبد الفتاح حجازى

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذمنى مصطفى رأفت محمود السيد

ى حسنى ٢٠١٢/٠٢/٢٨استاذ مساعدىم احمد حسي 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدمارى ميساك مانوك كيبليان

ى الجابرى ٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعددينا محمد خرصى

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدشيماء عبد التواب سيد عبد المجيد

 محمد متوىل شلنى
٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدنىه مصطفى

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدامجد جوزيف ذكرى قلدس الوكيل

فة ٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرساية عادل عطية مرسر

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسعلياء عز الدين اسماعيل

٢٠١٠/٠٨/٣١مدرسفاطمة طلعت اسماعيل رمضان

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسرودينا محمد شديد محمد

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسرغدا يحن  صديق عبد الرحيم

٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسراندا عالء الدين فؤاد محمد
٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسمني  برسوم مني  حبىسر

ى محمد جالل عبد المعبود ٢٠١٣/٠٢/٠٥مدرس مساعدياسمي 

٢٠١٣/٠٦/٣٠مدرس مساعدداليا مصطفى عبد العظيم خليل

يال ٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعداكرام فوزى تيموثاوس غيى

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدليليان ميشيل كامل كراس

٢٠١٧/٠٨/٠٩معيداحمد توحيد عبد الحكيم مرىسي

٢٠١٨/٠٦/١٣معيدامل هشام سعيد النادي

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدهند محمد سيد أحمد محمود طراد

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمريم احمد مسعود رسحان



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٢/٠٨/٠٩استاذ متفرغعصام صالح البنا

٢٠٠٥/٠٤/٢٤استاذ متفرغعبد الفتاح عبد المحسن الصباحى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغضحى محمود مصطفى خليل

٢٠٠٩/٠٩/١٨استاذ متفرغحازم احمد عطية هللا

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى عمر على عبد هللا
٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغامانى محمد صبرى الدسوقى قطامش

٢٠١٢/٠٩/٠٥مدرس متفرغاسامة عبد المجيد عبد الرحمن اسماعيل

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغتغريد خيرى حسن العزب

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغوصال محمد حامد ابو علم

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعزة عبد الرازق احمد خير الدين

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد نور الدين الياس سليمان

٢٠١٧/٠١/١٧استاذ متفرغحسن شريف عادل حسن شريف

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغعالء عبد الجواد محمد الطنطاوى

االرشاد السياحى

الدراسات السياحية

الدراسات الفندقية


