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  أستاذ دكتور

 حسام محدى عبد احلميد السيد
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  أستاذ دكتور

 امحد عبد الرشيد حسني عبد الرمحن

لشئون خدمة اجملتمع وكيل الكلية 

 وتنمية البيئة 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذنبيل جاد عزىم صليب

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذخالد محمد محمد فرجون

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذوليد يوسف محمد ابراهيم

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذمصطفى عبد الرحمن طه السيد

 كامل عطية
ى
٢٠١٩/١٠/٢٩استاذداليا احمد شوق

٢٠١٩/١١/٢٦استاذدينا احمد اسماعيل محمود احمد

ف احمد عبد العزيز زيدان ٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذاشر

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذوائل رمضان عبد الحميد عبد المجيد

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذخالد مصطفى محمد مالك

٢٠١٢/١٢/٢٥استاذ مساعدمصطفى جودت مصطفى صالح

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدعىل عبد الرحمن محمد خليفة

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدحميد محمود حميد عبد هللا

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدايمان حسن حسن زغلول

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدعمرو محمد محمد احمد درويش

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعداسماء السيد محمد عبد الصمد محمد

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدامل محمد فوزى السيد عزام

ى قرنى رشوان ٢٠٠٠/١٠/٢٩مدرسحنان حسي 

٢٠٠١/٠٧/٢٢مدرسعفاف عبد السالم محمد جاد

ى الوتيدى ٢٠٠٧/١٢/٣٠مدرسرشا عز الدين حسني 

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسحنان محمد كمال محمد

ة عبد الحميد حسن الجابرى ٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسامي 

ى الجباس ى محمد عبد هللا حسي  ٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسنيفي 

ى محمد ٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسرؤيات احمد حساني 

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسهيام سمي  اسماعيل السيد

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسحسام الدين فرج السيد الفالل

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسشيماء اسامة محمد نور الدين
ى ى احمد حسي  ٢٠١٥/١١/٢٤مدرسىم حسي 

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسهند احمد عباس محمد

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسكريمة محمود محمد احمد

٢٠١٦/٠٦/٢١مدرسمحمد انور عبد العزيز محمود
٢٠١٦/١١/٢٩مدرسايمان محمد احسان محمد عبد المنعم السودانى

٢٠١٦/١١/٢٩مدرساحمد محمد يوسف عطية

٢٠١٧/١٠/٣١مدرساسماء فتىح محمد محمد

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسماجدة انور عبد الجليل ابراهيم

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسنجوى يىح عبد هللا بدوى

ة محمود خليفة كامل ٢٠١٩/١١/٢٦مدرسامي 

٢٠١٣/١٠/٠٥مدرس مساعداحمد حسنى صالح متوىل
٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدمحمود فوزى احمد محمد مصطفى
٢٠١٦/٠٦/٣٠مدرس مساعدخلود اسالم احمد انور القاضى

٢٠١٦/١٠/١٠مدرس مساعدامانى محمد عطا محمود ابراهيم

٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعدماري  هام هانى دانيال واصف

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدامنية حسن حسن محمود سالمه

ي
ى
وك عبد الشاق  مير

ى
٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدهبة عبد الشاق

تكنولوجيا التع   ليم



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعداية نبيل السيد عالم ابو زيد

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدبسمة محمد جودة سيد احمد

٢٠١٧/٠٧/٠٢معيدشيماء سعد عبد الظاهر عىلي

ى خالد عبد المنعم إبراهيم ٢٠١٨/٠٥/٠٨معيدياسمي 

٢٠١٨/٠٥/١٠معيدرحاب عبد الستار عبد المنعم سيد

ى الجابري ٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدمريم طارق أمي 

٢٠١٩/١٠/٠٧معيدمحمود جابر احمد محمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيدفاطمة سعد محمد عبد الرحيم

٢٠٠٧/٠٦/٢٤استاذمحمد عبد الخالق مدبوىل عبد الخالق

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذرشيدة السيد احمد الطاهر

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذهديل مصطفى مصطفى عبد الفتاح الخوىل

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذ مساعدمديحة فخرى محمود محمد
٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعددعاء حمدى محمود مصطفى

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدهالة حسن بن سعد عىل

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدمنال رفعت مصطفى غنايم

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسعمرو فاروق محمد محمود

٢٠١٠/٠٥/٢٥مدرستغريد محمد محمود محمد الضلع

٢٠١٠/٠٨/٣١مدرسنىه عبد الرازق محمد محمد

٢٠١٢/٠٨/٢٨مدرسعبد الرازق شاكر مراس رجب

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمنى احمد احمد عبد الرحمن
٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرساحمد محمد محمود الجناينى

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسمروة رفعت عبد الفتاح احمد

٢٠١٤/٠٥/٠٦مدرس مساعدهبه ابو رواش السيد محمود

٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعددينا سعيد سيد متوىل

ى ٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدعبي  عبد الفتاح يوسف محمد البحي 

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعددعاء سعيد محمد ابراهيم سالمه

ي محمود
٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعداحمد محسن مصطفى

قاوى حسن ٢٠١٦/٠٤/٠٢معيدنها مجدى شر

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدهند احمد عبود عبد الرازق

ى  صابر محمد ياسي 
٢٠١٨/٠٥/٠٧معيدامانى

ى ٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدمرفت عبد الحميد إبراهيم حسي 

٢٠٢٠/١١/١٢معيددينا كمال الدين سيد محمود

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء يحن  حسن محمود عيىس

رئيس قسم٢٠١٠/٠٣/٣٠استاذامي  ابراهيم احمد القرش

ى ابو زيد سيد ٢٠١٥/٠١/٢٠استاذعادل حسي 

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذمحمد محمود عبد السالم الجندى

٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذعبد الهادى عبد هللا احمد عىل

ى عبد الرحمن وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذاحمد عبد الرشيد حسي 

٢٠١٧/١١/٢٨استاذوائل احمد راضى سعيد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذسليم عبد الرحمن سيد سليمان

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذابراهيم صابر عبد الرحمن قاسم

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذصفاء محمود عبد الحليم عىل محمود

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذدعاء عبد الكريم عبد الرجال احمد

بية ونظرياتها أصول التر

المناهج وطرق التدريس
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ى صالح  احمد المحمدى حسني 
٢٠١٩/١٠/٢٩استاذامانى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذجيهان السيد عبد الحميد عىل عمارة

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذحمدى احمد محمود حامد

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذامانى محمد عبد المقصود حامد قنصوه

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذصفاء عبد العزيز محمد سلطان

ى محمود ٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذمنال محمود خي 

ى مصطفى عباس ٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذايمان محمد صير

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذسحر فؤاد اسماعيل احمد

٢٠٠٧/١١/٢٥استاذ مساعدمحمد محمود محمد حمادة

٢٠٠٩/٠٧/٢٨استاذ مساعدصالح عبد السميع عبد الرازق

ى احمد ابراهيم محمد ٢٠١٠/٠٨/٣١استاذ مساعدمعيى

ى عبد العظيم سيد احمد ٢٠١٣/١١/٢٦استاذ مساعدعبد العظيم صير

ى رشدان ٢٠١٣/١١/٢٦استاذ مساعدسحر رجب محمد حسي 

٢٠١٤/٠٣/٢٥استاذ مساعدسيد محمد زروك فرج

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدمنال فاروق محمد سيد

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدجيهان احمد محمود محمد الشافىع

ى احمد ٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدمنى حموده حسي 

٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذ مساعدخالد محمد الحجازى محمد عامر

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدهدى محمد محمود هالىل

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدحنان السيد عبد الرحمن الحجرى

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدامانى عبد الوهاب مختار نرص

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدايمان عبد الكريم كامل نويىح

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدزينب السيد ابراهيم احمد

ف فتىح محمد عىل يوسف ٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعداشر

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدنجالء عبد الصمد مراد سالم

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدكريمة طه نور عبد الغنى محمد

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدوالء محمد صالح الدين محمد

٢٠١٦/١٢/٢٧استاذ مساعدحمدان محمد عىل اسماعيل

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدخالد عبد العظيم عبد المنعم السيد

ى حافظ ابراهيم ٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدعماد حسي 

ى محمد محمد محمود السفىط ٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدنيفي 

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدهاجر جمال احمد لبيب التونىسي

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدهند محمد بيوىم خشب

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدعبي  كمال محمد عثمان

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدالسيد فتوح السيد حميده

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدمحمد سالمة محمد عىل

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدمحمود محمد زىك محمد

ى سمي  توفيق بوليس ٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدنرمي 

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدرضا توفيق عبد الفتاح احمد

١٩٩٥/٠٩/٢٤مدرسمنى احمد احمد ابراهيم

١٩٩٩/٠٨/٢٥مدرسخالد محمد محمود عبد الجواد الجوهرى

٢٠٠٤/٠٤/٢٨مدرسمنى كمال ابراهيم ابراهيم

٢٠٠٥/٠٣/٢٧مدرسمحمد محمود عبد الرازق

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسطارق شاذىل مهدى عبد الكامل

٢٠٠٦/٠٨/٢٧مدرسالفت عبد هللا ابراهيم أحمد العرنر
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٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسمحمد سمي  احمد راجح

٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسلمياء محمد عىل احمد عىل حمزه

 خليفة
ى
٢٠٠٧/٠٧/١٥مدرسمنى محمد الدسوق

٢٠٠٧/٠٨/٢٦مدرسفاطمة مصطفى عبد الفتاح عيىس

٢٠٠٧/٠٨/٢٦مدرسايمان محمد السيد سالم دياب

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرساحمد عبد العزيز سليمان عياد

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسنجوى عبد اللطيف عبد هللا رمضان

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسامانى خميس محمد عثمان

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسوائل جمعة احمد احمد

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسرانيا محمد حامد اسماعيل ريان

٢٠٠٩/٠٥/٢٦مدرسياش محمد عبد الهادى محمود

٢٠١٠/٠٣/٣٠مدرسهبة عبد هللا رمضان حسن

٢٠١٠/٠٨/٣١مدرسلمياء كامل محمد كامل

٢٠١١/٠١/١٨مدرسداليا رشاد محمود نصار

٢٠١١/٠٢/٢٢مدرساسماء صالح عبد الغنى محمد

قاوى احمد ٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسعالء الدين يرسى الرسر

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسعبد الحميد محمد عبد الحميد احمد

٢٠١١/١١/٢٩مدرسوفاء احمد نذير محمود

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسمحمد عبد الجيد عبده عبد الجيد

ى يوسف ٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسعلياء محمد فكرى حسي 

٢٠١٣/٠١/٢٢مدرسسماح قاسم سالم رمضان

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسهدى ابراهيم عىل عىل

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسشيماء حامد عباس ندا

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرستحية محمد محمود شقي 

ى ٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسهدى محمد محمد الخرصى

ى عىل احمد ٢٠١٤/٠٦/٣٠مدرسسوزان عرسر

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسفايزه احمد محمد حسن

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسايمان ماهر محمود عىل عبد الحميد

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسطاهر سالم عبد الحميد سالم

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسشذا احمد امام جامع اسماعيل

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسشادى ميالد غاىل عبد السيد

ة حمدى معوض السيد سالمة ٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسامي 
٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرساسامة عبد الرحمن حامد محمد مصطفى

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسسحر حمدى فؤاد شافىع

٢٠١٥/٠٨/٣١مدرسعبي  عبد الصمد بيوىم محمد

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسفاتن عطيه محمد العرنر

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسسمر سامح محمد محمد عىل
٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسبسنت هشام سيد حنفى

ى محمد احمد ابراهيم ٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسياسمي 

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسيرسا سيد عبد المهيمن عبد الحليم

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسهالة فؤاد عبده عوض

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسنور الهدى احمد حمدى عبد الخالق

ى إمام ٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسشيماء فكرى أمي 

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدفاطمة صالح احمد عبد الغفور

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعداحمد ياش محمد همام



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدمينا عبد المسيح حنا عبد المالك

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدعائشة حميد عبد المحسن خلف

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعداسماء محمد إبراهيم محمد

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدشيماء احمد سعيد محمد محمد

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدسمر سعيد عبد الحميد عبد الجواد

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدامانى ابراهيم خطاب عبد الواحد نفس
ى ٢٠٠٨/٠٥/٢٠معيدنشوى محمدين أحمد حسي 

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدندى كمال عبد المنصف عبد اللطيف

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدايه جمال عىل محمود

٢٠١٨/٠٥/١٠معيدسارة محروس أحمد عيد أبو العال

٢٠١٨/٠٦/٢٦معيدفاطمة حسن محمد حسن

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدمحمد رجب زىك عبد الهادي

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدبسمة طارق عبد المنعم محمد

٢٠٢٠/٠٨/٢٩معيداسماء عبد الراضى محمد حامد

٢٠٢١/٠٢/٢١معيدنجالء رمضان جمعه دياب

 فرج
ى
٢٠٢١/٠٢/٢١معيدضىح صفوت صدق

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدايمان سعيد محمد مصطفى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدىم السيد خليفة المكاوى

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدسماح محمود ابراهيم محمود

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدهانى فؤاد سيد محمد سليمان

٢٠٠٠/٠٢/٢٧مدرساحمد عبد اللطيف ابراهيم محمد

٢٠٠٣/٠٦/٢٩مدرسنجوى محمد احمد بركات

٢٠٠٦/٠٨/٢٧مدرسمرفت محمد عبد هللا عبد العال

اده ٢٠١٠/٠١/٢٦مدرسهشام ابراهيم أحمد شر

٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسداليا سيد هاشم احمد هاشم عبد البارى

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسسيد ابراهيم عىل عىل

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسحسان مخلوف خالف مخلوف

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسايمان عبد الرؤوف عبد الحليم عبد الحميد

فت حسن فتىح عبد الحميد ٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسمي 

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسسوزان محمد ابراهيم السيد

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسايمان محمد عبد العال محمد

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسنىه محمد سليمان محمد

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسدينا سمي  سيد عىل

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمحمد عاطف محمد محمد

ف ابراهيم ٢٠١٤/٠١/١٤مدرس مساعدبسمة محمد اشر

٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعدالشيماء خالد أحمد راغب

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدجهاد عالء حسن أحمد دياب

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدزينب عبد القادر احمد أحمد قراقيش

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعداشاء محمد عبد الكريم محمد

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدالشيماء عصام عىلي محمود

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدهالة السيد فرحات عىلي

ي
ى مصطفى ٢٠١٩/٠٦/٢٠معيداية نرص الدين حسي 

٢٠٢٠/١١/١٢معيدنورهان ابراهيم محمد مدبوىل

بوى علم النفس التر



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

رئيس قسم٢٠١٧/١٢/٢٦استاذمها فؤاد عبد اللطيف أبو حطب

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذسعيد عبد المعز عىل موىس

 مدير مركز تنمية قدرات أعضاء٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدمنى سامح مصطفى عبد الفتاح

هيئة التدريس

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدايناس احمد عبد العزيز زىك

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدسامية نصيف توفيق يىس

١٩٩٧/١٠/٢٦مدرسعادل فهيم شعبان سليمان

ى خليفة عكاشة ٢٠٠٢/٠٣/١٧مدرسياش امي 

٢٠٠٦/١١/٢٦مدرسرفقة مكرم مجىل برسوم

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسابو بكر يوسف عبده غانم
ى
٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسنجالء محمد رونر صوق

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسمحمد عصام السيد السباىع الحفناوى

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسرشا محمد محمد عبد الدايم

ة ٢٠١٥/١١/٢٤مدرسزينب ابو شي    ع حسن صير

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدهدير ساىم محمد بدر
ى ى حسي  ٢٠١٢/٠٦/١٢معيدغادة احمد حساني 

٢٠١٧/٠٤/٢٦معيدوسام ابراهيم أحمد أحمد
ى ى السيد حسني  ٢٠١٨/٠٥/٢٩معيدايمان حسني 

٢٠١٨/٠٥/٢٩معيدهدير محسن عبد الرازق عىلي محمد

ي السيد
ة عبد الغنى أنور عبد الغنى ٢٠١٩/٠٦/٢٧معيدامي 

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدهالة هاشم محمد هاشم محمد إسماعيل

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمنى محمود محمد احمد محمد

2012/5/27(2)رئيس قسم ٢٠٠٩/٠٦/٣٠استاذطلعت محمود حسن شافىع

٢٠١٢/١٠/٣٠استاذنبيهة عىل قطب محمد

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذمجدى محمد محمد عامر

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذحنان عبد العليم محمد كريمه

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذهيام مهدى سالمة سويلم

نس ٢٠١٠/٠٢/٢٣استاذ مساعداوسامة محمد شعبان محمد الير

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدحازم عبد المنعم يس محمد مصطفى قطرى

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدمروة السيد ابراهيم ابو االسعاد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدسماح محمد محمد احمد الصاوى
ى مصطفى ٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدزينب محمد حسي 
٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدعمرو حمدى احمد اللينى

ى عبد العزيز عىل ٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعداحمد محمد صير

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدمنى صبح عبد الفتاح صبح

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدطارق احمد محمود عبد هللا راشد

٢٠٠١/٠٦/٢٤مدرسايهاب ابراهيم محمد مغاورى

٢٠٠٣/١٢/٢١مدرسهشام عبد المنعم محمود محمد

٢٠٠٤/٠٨/٢٩مدرسرحاب محمد محفوظ رياض غنيم

٢٠٠٤/٠٩/٢٦مدرسمها عباس محمود صادق

٢٠٠٥/٠٦/٣٠مدرسهانى فوزى ابو العزم االمام

ى محمد بدوى ٢٠٠٨/٠١/٢٧مدرسىم يكن حسي 

رياض االط         فال

التعليم الصن    اىع
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٢٠٠٨/٠٥/٢٥مدرساحمد محمد رأفت عبد الجواد

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسشيماء عبد الستار شحاتة مهران

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسمحمد سعد محمد احمد اسماعيل

ين السيد حمد هللا حسن ٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسشي 

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسسيد محمد صالح محمد عبد الحميد

٢٠١٥/٠٨/٣١مدرسعصماء سمي  محمد اسماعيل عالم

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسمنى جمال الدين احمد فرج مندور

اوى ى ٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسشيماء نبيل سيد عواد الجي 

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدرشا كمال عبد الحكيم عبد المحسن زهران

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدعزة عبد الرشيد حماد قطب

ى حسن ة احمد محمد حسي  ٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدامي 

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعداسماء عيد محمد عبد العىلي

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدهديل محمود محمد يوسف

ين حمدى عطية إبراهيم الصعيدي ٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدشي 

٢٠١٨/٠٥/٠٧معيدامل عبد الرازق عبد الرحمن محمود

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء مبارك عبد الرحيم احمد

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذسهام عىل عبد الحميد حسن

رئيس قسم٢٠١٧/١٢/٢٦استاذوفاء محمد عبد الجواد خليل

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذ مساعدمحمد حامد عبد السالم زهران

ى سالم ٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدرمضان عاشور حسي 

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعداحمد حسن محمد اللينى ابو ليله

ى عبد الحميد عبد الصمد ٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدعزه الخرصى

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسنىه عبد الرحمن ابو الفتوح

٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسالسيدة السيد عبد الكريم عوض

٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسمروه سعيد عويس محمد عبد القوى
ى
٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسحنان محمد كامل عبد العزيز المرازق

٢٠١٢/٠٢/٢٨مدرسمروة محمد حسن ابراهيم حجاب

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسفاطمة الزهراء عبد الباسط عبد الواحد الشياىط

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسسحر طه محمود عبد الحليم عمار

٢٠١٤/١١/٢٥مدرسهبه محمد مصطفى جاب هللا

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسسارة عاصم رياض صابر

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسماجدة عبد السالم عبد المجيد السيد

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسهدى عصام عبد الوهاب محمد

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسفاطمة الزهراء محمد مليح جاد المرصى
٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسعمرو محمد عبد الرازق حنفى

ى
٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعداسالم السيد محمود عبد الشاق

٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعداية محمد عبد اللطيف عبد الرازق

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدامنية احمد بدوي متوىلي

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيداسماء جمعة عبد العليم إبراهيم

٢٠١٨/٠٥/٣٠معيداشاء محمد محمود عبده

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيدعبد الرازق عطا هللا عبد المعبود عبد الرازق

٢٠٢٠/١١/٠١معيداحمد سمي  قطب جمعة

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء محمد عبد الرحمن الجالد

الصحة النفسية
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٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذنهلة سيد حسن حسن ابو عليوة

 قائم بعمل وكيل الكلية للتعليم٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذحسام حمدى عبد الحميد السيد

والطالب

ف  شر
ى
٢٠٠٧/١٠/٢٨استاذ مساعدرشا سعد عبد الشاق

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدلبنى محمود عبد الكريم شهاب
ى عاصم مصطفى ٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعددينا ماهر حسي 
ى ٢٠٠٢/١٠/٢٧مدرسطارق حسن عبد الحليم حسي 

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرسريم عىل محمد محمد درباله

٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسامل سعيد محمد محمد حباكه
ى ٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسمحمود حسن اسماعيل حساني 

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسمحمد حسن شحاتة حسن خليل
٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسايناس احمد فتىح محمود القاضى

٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسكريمة عثمان محمد محمد غانم

٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعدمحمد عادل قاسم محمود قاسم

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدهديل سامح عىل كيوان

٢٠١٦/٠٣/١٥معيدرضوى جمال عبد النارص عىل محمود

ي ٢٠١٧/٠٤/١٩معيداسماء كامل مجاهد خفاجر

٢٠١٨/٠٤/٢٩معيدنوران صالح محمد سليمان

ي
٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدنورهان محمد بهاء الدين أحمد جمال الدين الحسينى

٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد ربيع دياب السيد عىل

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمروة سعيد عبد الفتاح تيتىل

بوية بية المقارنة واإلدارة التر التر
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٢٠٠٦/٠٧/٠٥استاذ متفرغمحمد ماهر محمود الجمال

٢٠٠٩/٠٦/٢٨استاذ متفرغهدى حسن حسن سيد احمد

٢٠٠٩/٠٧/٠١استاذ متفرغحسن حسين البيالوى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسعاد محمد عبد الشافى محمد عبد الوارث

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغعفاف هاشم خليل الكور

٢٠١٣/٠٨/٠٦استاذ متفرغمجدى احمد محمود ابراهيم

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغرشاد محمد حسن احمد ابراهيم

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغالسعيد محمد رشاد محمد حسانين

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنصر الدين عبد الرافع محمد شهاب

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغظالل محمد عادل سليمان محمد ابو العال

٢٠٠٢/٠٥/١٨استاذ غير متفرغاميل فهمى حنا شنوده

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد اسماعيل احمد حجى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم عباس اسماعيل الزهيرى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغهنداوى محمد حافظ رضوان

٢٠١٥/٠٩/٠٨استاذ مساعد متفرغعزة احمد محمد الحسينى

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغفاتن على احمد ابو الوفا

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم حنفى محمد حنفى

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى عبد الخالق مصطفى جعفر

٢٠١١/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمود عبد هللا مرسى االتربى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاميمة ابراهيم محمد قاسم

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغخالد البدرى خضرى متولى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغشهربان جابر عبد الغفار اسماعيل

٢٠٢١/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد شريف حامد رشدى القاضى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد مصطفى على مراد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغسلوى محمد عبد الباقى عبد الهادى

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغجالل الدين محمد عبد العال محمد

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير محمود أمين عبد هللا

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغثريا يوسف الشين الفقى

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغلميس محمد منصور احمد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنور محمد جالل محرم

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد على بديوى محمد السيد

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغوهمان همام السيد فراج

٢٠٢٠/١١/٢٩استاذ متفرغهشام محمد ابراهيم مخيمر

٢٠٢١/٠٩/١٤استاذ متفرغمنى كامل عبد هللا حمود

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ غير متفرغنادية حسنين عبد القادر احمد

٢٠٠٥/١٠/١٢استاذ مساعد متفرغابو اليزيد الصاوى على العيسوى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعفاف أحمد عبد هللا طعيمة

٢٠٠٩/٠٣/١٨مدرس متفرغمحمد السيد عبد الحميد مناع

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة مصطفى السيد

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغفرماوى محمد فرماوى عمر

أصول التربية ونظرياتها

التربية المقارنة واإلدارة التربوية

التعليم الصناعى

الصحة النفسية

المناهج وطرق التدريس



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١١/١١/٠٣مدرس متفرغنريمان عبد الحميد عبد السالم النشار

٢٠١٢/٠٦/٢٤استاذ مساعد متفرغعلى موسى سليمان موسى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير ابراهيم محمد سليم يوسف

٢٠١٢/١٢/٢١استاذ متفرغصالح الدين عرفه محمود عبد هللا

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغجمال ابراهيم ثروت احمد ثروت

٢٠١٥/٠٧/٠٩استاذ متفرغصالح الدين عبد الحميد محمد خضر

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغحسين عبد الرحمن حسن احمد

٢٠١٧/٠٧/٣١استاذ متفرغمحمد حسنى عمر فؤاد االشقر

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد سعيد احمد احمد زيدان

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمانيرفا رشدى امين ميخائيل

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغصبرى عيد جاد السيد جاد

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد حسين على ابراهيم

٢٠١٧/٠٨/٠١مدرس متفرغحسن حسن على القرش

٢٠١٧/١١/١٢استاذ متفرغسمير يونس احمد صالح

٢٠١٨/٠٤/٠٢استاذ متفرغرجب السيد عبد الحميد الميهى

٢٠١٨/٠٨/١٣استاذ مساعد متفرغلبنى حسين عبد هللا عزاز

٢٠١٨/١١/١٣مدرس متفرغعبد الرحمن ابراهيم حسين على

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغامال احمد فريد ابو حديد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمرفت صالح محمد أحمد

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغصفاء محمود جمال الدين

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغمنير بسيونى حسن العوضى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغشاكر عبد العظيم محمد قناوى

٢٠٢٠/٠٣/٠٧استاذ متفرغعالء محمد حسونة حسنين

٢٠٢٠/٠٨/٢٧استاذ متفرغمحمد حيدر اليمانى الناغى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغعصام وصفى روفائيل

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغعزة محمد جاد جاد النادى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغوالى عبد الرحمن احمد عبد الرحمن

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغسامى محمد شلبى شريف

٢٠٠٥/٠٨/٢٧استاذ غير متفرغسميرة ابو زيد عبده نجدى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ غير متفرغامام مختار امام حميدة

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد غير متفرغعادل مصطفى مهران السيد

٢٠١٤/١١/٢٩استاذ غير متفرغعلى محى الدين عبد الرحمن

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد غير متفرغمديحة عمر لطفى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد غير متفرغابراهيم السيد محمد عطية درويش

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد الحميد احمد عبد الوهاب

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغرضا عبدة ابراهيم القاضى على

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد ابراهيم الدسوقى على

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمنى محمود محمد جاد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغانشراح عبد العزيز ابراهيم دسوقى

٢٠١٧/٠١/٢٥مدرس متفرغصالح محمود محمد فايد

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغسعيدة عبد السالم على خاطر

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغايمان صالح الدين صالح حسنين

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغايهاب محمد عبد العظيم حمزة

تكنولوجيا التعليم



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٠/٠١/٠١استاذ متفرغمحمود أحمد أفندى محمود مزيد

٢٠١٤/٠٨/١٩استاذ متفرغامال محمد فوزى احمد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغيوسف على فريد عطية

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغفادية يوسف عبد الحميد ابو طالب

٢٠١٧/٠١/١٩استاذ متفرغفاتن زكريا محمد على النمر

٢٠٠٥/٠٨/٢٤مدرس متفرغسمير عبد المنعم محمود رائف

٢٠٠٨/٠٧/٢٤استاذ مساعد متفرغمحمد عبد الغفار عبد الحميد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد القادر احمد عبد الغفار

٢٠٠٨/٠٨/١٩مدرس متفرغراجية محمد محمد شكرى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد السيد على عبد المعطى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد السالم سالم غنيم

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغايفا ابراهيم فرج ابراهيم

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغنادية عبده عواض ابو دنيا

٢٠١٥/١٢/٢٨استاذ متفرغمصطفى محمد على حسانين الحرون

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغالسيد عبد الحميد سليمان السيد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغخالد عبد الحميد عثمان عبد هللا

٢٠٠٨/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغامال احمد مختار صادق

علم النفس التربوى

رياض االطفال


