
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  أستاذ دكتور
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  أستاذ دكتور

 عثمان على الرمحن عبد منى

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 أستاذ دكتور

 احلميد عبد صديق احلميد عبد حممد

خدمة اجملتمع لشئون وكيل الكلية 
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الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٣/٠٢/٢٨معيدرياض صالح عيد خلف هللا

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدسارة محمد عبد العظيم عىل

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدهدى محمد ذكريا محمد مبارك

ن عىل السيد ٢٠١٧/٠٦/١٤معيدحسن محمد امي 

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدشاهندة محمد سيد عبد المغنن شبكة

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدمحمود عبد الحميد حسن عويس

ي كمال
٢٠١٨/٠٥/٠٨معيديحن  محمد عالء الدين مصطفن

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمحمد ناجى مصطفن محمد

ي
٢٠٢٠/٠٢/٢٧معيداالء اسامة عوض محمود عىلي راضن

٢٠١٠/٠٩/١٩مدرس مساعداحمد فوزى عىل حسن

٢٠١١/٠١/٢٠مدرس مساعدمحمد حسن محمد حسن
٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعداسماء عبد الرؤف موىس تونن

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدايمان ابراهيم طه ابراهيم

٢٠١٩/٠٣/٠٤مدرس مساعددعاء عبده عوده عبد العزيز

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدنهله بهاء الدين جاد الموىل احمد كساب

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعداية احمد محمود محمد

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدسلىم اسعد محمد شطا

١٩٩٨/٠٩/٢٧مدرسعزة حسن عىل عامر

٢٠٠١/٠٢/١١مدرسايمان احمد محمود فرج عىل

٢٠٠١/١٢/٣٠مدرسنجالء محمد مدبوىل عياد

٢٠٠٢/٠٢/٠٩مدرسمحمود سعد احمد محمود الجندى

٢٠٠٣/٠٣/٣٠مدرساحمد فوزى حسن غنيم

٢٠٠٣/٠٦/٢٩مدرسنادية جاد الرب محمد

٢٠٠٥/٠١/١٦مدرسرشاد عبد العاىط عبد الغفار رجب
ن ٢٠٠٦/٠١/٢٢مدرسوائل سيد عبد الرحمن حساني 

ن بركات محمد ٢٠٠٨/٠١/٢٧مدرسخالد محمد حسي 

٢٠٠٩/٠٤/٢٨مدرسهدى ابراهيم احمد السيد
٢٠١١/٠٥/٣١مدرسمحمد احمد عبد الحكيم مهنن

٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسايمان اسعد بدر عثمان

٢٠١٢/٠٦/٢٦مدرسنورا حسن خليل ابو الحمد

٢٠١٢/٠٨/٢٨مدرسرشا عادل ابراهيم عىل

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسامانن سعد محمد عبد الجيد

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرساحمد محسوب محمد الحديدى

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسفايزة عبد العزيز السباىع احمد

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرساحمد لطفن ابراهيم ابراهيم البابىل

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسايمان فتىح عبد الاله السيد

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسنادية عبد السميع بسيونن قطب سعد

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسسوزان محمود محمد سالم

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسندى سالمة عبد الحكيم لبيب

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسامي  انور محمد سيد

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرساحمد عبد الحكيم عبد الوهاب عساف

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسمصطفن عطية محمد الجيار
٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرساحمد محمد محمد مدبوىل

رياضيات



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسسامية محمد عبد الوهاب محمود

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسمحمد يوسف عبد العزيز عىل

٢٠١٨/٠١/١٦مدرساحمد عزت لبيب عوض

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرساسالم حسام الدين كمال الدين حافظ

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسدعاء جمال محمد محمد

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسضىح محمود عبد التواب احمد
٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسمراد رأفت محمد حلىم عبد الغنن

٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذ مساعدطارق سيد طه عىل

ف عبد الفتاح مصطفن درويش ٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذ مساعداشر

٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذ مساعداحمد مرىع سالم عىل

بينن ابو الرجال ٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعدمحمد صالح الشر

٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعدخالد سيد محمود ابراهيم

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدامانن العزازى ابو سبع عىل
٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدهانن عبد الرحمن محمد السالمونن

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدسوزان فهىم احمد الدقن

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدمرفت محمد كامل الشافىع

٢٠٠٧/٠٧/١٥استاذمحمد عبد الحميد صديق عبد الحميد

قائم بعمل وكيل الكلية 

لخدمة البيئة

عميد الكلية٢٠٠٧/١٠/٢٨استاذعماد محمد حماده محمد ابو الدهب

٢٠١٢/٠١/٢٤استاذفتح هللا عىل فتح هللا ريحان

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذممدوح محمد متوىل السيد

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذمحمد عبد العزيز عبد المحسن ابو العال
٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذاحمد عفيفن السيد عفيفن

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذمجدى السيد محمد العدل

٢٠١٦/٠٢/١٦معيدنوران محمد حسنن عبد العال

٢٠١٨/٠٤/٠١معيداسماعيل محمد عماد عباس طنطاوى
ن ٢٠١٨/٠٤/٠١معيدمحمد صالح ابراهيم محمد حسي 

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدتهانن احمد محمد عبد الحميد

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدزياد احمد محمود حسن ثعلب

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمحمد يىح سعد عىلي سودان

٢٠١٩/١١/٢٨معيدحسام عبد الرحمن محمد أبو عوف

٢٠٢٠/١١/١٢معيدفادى طارق فاروق عريان

٢٠٢٠/١١/١٢معيدنبيلة محمد جمعه محمد

٢٠٠٧/٠٣/٠٥مدرس مساعدرشا حلىم جابر الخوىل

 عبد الموجود جمعة
ى
٢٠١٢/٠٢/٢٥مدرس مساعدهالة الدسوق

٢٠١٢/٠٦/٠٣مدرس مساعدايمان رمضان عباس رصصور

٢٠١٢/١٢/٠٥مدرس مساعدعمرو محمد عبد هللا عيد حمادة

٢٠١٣/٠٥/١٢مدرس مساعدمروة يسن عبد التواب سيد

ن عبد هللا حامد ٢٠١٣/١٢/٠٥مدرس مساعدىم حسي 

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعدعبد الرحمن محمد عىل احمد

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدري  هام محمد محمود محمد عىل

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدوالء محمد محمد عبد العزيز المتناوى
٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدمنن محمد رشاد محمود الحفناوى

ياء ز في 
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٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدكاميليا سعيد محمد عويس

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدايمان باهلل محمد عزام محمد محمد حسن
ن ٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدايمان فكرى عباس احمد حسي 

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعداحمد عبد القادر احمد زىك
٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدعلياء عبد النارص مدبوىل عفيفن

 عمر
ى
٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدايمان محمد الدسوق

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدخالد عىل الدين محمد عىل درويش

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدمحمد ابراهيم محمد محمد محمد عامر

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدمصطفن ابراهيم شحاته مرزوق

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمود عىل سالم متوىلي

ي
٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدشيماء عبد العزيز أحمد الدرينن

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدساره جمال فؤاد عبد العزيز
١٩٩٧/٠٢/٢٣مدرسامنية احمد عبد الغفار ابو مصطفن

٢٠٠٣/١٠/٢٦مدرسجاد منصور احمد جاد

٢٠٠٥/٠٤/٢٦مدرسمحمود عبد الهادى محمود جاد

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسطارق رشاد ابراهيم محمود حماد

٢٠٠٨/١٢/٢٨مدرسعفاف محمود عبد ربه محمود

٢٠١٠/٠٥/٢٥مدرسمحمد ماهر عبد المنعم عبد الغفار

٢٠١١/٠٤/١٩مدرسمحمد محمد عبد العليم حسن

٢٠١١/١٠/٢٥مدرسعادل ابراهيم المهدى ابراهيم

٢٠١٢/٠٣/٢٧مدرسجيهان صالح كامل بديع محمد

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسابراهيم عيد حسن صالح

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرساحمد عىل عبد العليم عىل

ن ٢٠١٥/٠١/٢٠مدرسمجدى محمد خليل محمد ياسي 

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسياش عبد المجيد محمد عبد العزيز
ن ٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسايات اسماعيل اسماعيل حسني 

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسامانن خليل ابراهيم رسالن

ن عادل عبد هللا محمد ٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسنيفي 

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسمحمد عىل عبد المحسن عبد الننى

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسايمن مصيلىح ابراهيم عبد هللا

٢٠١٠/١١/٣٠استاذ مساعدرضا محمد السيد العجنى

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذ مساعدمدحت وهبه اسماعيل احمد
٢٠١٤/٠٦/٣٠استاذ مساعدنارص عبد الحميد عىل مصطفن

ن سيد مصطفن ٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدسعيد حسي 

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدمحمد يوسف عمر عىل

ن منصور ٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدمحمود هانن خضن ضحاوى حسي 

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدهانن محمد هاشم محمد حلىم

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدعادل محمد كيالنن مصيلىح

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١١/٠٧/٢٦استاذمجدى عبده ابراهيم الحجرى

٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذعالء صالح عبد الحميد ابراهيم

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذسلطان عيد عبد الجواد سلطان

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذايمن محمد محروس محمد قاسم
٢٠١٧/١٠/٣١استاذعبد التواب محمد عبد القادر عثمان
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٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذياش احمد محمد احمد الجندى

٢٠١٥/٠٣/٠١معيدهبة عبد العظيم بيوىم محمد

٢٠١٦/٠٣/٠٧معيدهاجر طارق نض الدين سالمة

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدمحمود احمد محمود كامل

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدابانوب نصيف يوسف عزيز

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدابراهيم عبد المنعم ابراهيم عبد الواحد

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدسارة احمد عبد المنعم محمد

٢٠١٨/٠٥/١٦معيدمحمد عطية محمد عطية

٢٠١٩/٠٦/٢٧معيدعمر احمد إبراهيم عباس

ن حسان سليمان  أمي 
٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمروة حمدى قرنن

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدالهام خالد عيد توفيق

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمنة هللا مصطفن صالح محمود

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمصطفن عباس محمد عباس جاد هللا

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمروة عنيى سيد صديق

ن عبد القادر ن امي  ٢٠١٤/٠٨/٣١مدرس مساعدمنة هللا حسي 

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعداحمد حسن عيد حسن عوف

 دميان
ى
٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدمايكل مني  شوق

ن صالح الدين السيد صابر عقيىل ٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدنرمي 

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمد كمال محمد محمد ايوب

 عبد السالم
ن
٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدضياء حامد عبد الشاق

 محمد سعد
ن
٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدايمان عبد العظيم المنوق

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدابراهيم عبد الوهاب عبد السالم عبد الوهاب

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدمحمد صبىح جابر عىل

٢٠٢٠/٠٥/١٣مدرس مساعدعبد هللا احمد محمود محمد

ن إبراهيم إبراهيم ٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعدحنان حسي 

٢٠٠١/٠٥/٢٠مدرسهناء حسن عبد اللطيف

٢٠٠٣/٠٣/٠٢مدرساحمد عبد الفتاح محمد عبد الواحد

٢٠٠٧/٠٤/٢٣مدرسابتسام عبد الموىل أحمد عبد الرحمن

ين حسن محمد جابر حسن ٢٠١٠/١١/٣٠مدرسشي 

ن ابو شي    ع ٢٠١٢/٠٢/٢٨مدرسطه فرغىل حساني 

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسمنار سليم فوده سليم
٢٠١٣/١١/٢٦مدرسرانيا اللينى عبد الحميد اللينى

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسساره محمد احمد عبده

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسمها اسماعيل ابراهيم فتح هللا

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسمحمد عصام الدين عبد الوهاب عبد الجواد

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسايهاب عبد الرؤف تهاىم عيسوى

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسياش عبد التواب عثمان عبد المجيد حسن

 رمضان محمود
ى
٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسشيماء شوق

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسمحمد يحن  مرىع عبد الرحيم

٢٠١٦/١١/٢٩مدرساحمد برهوم همام درويش عبد الرسول

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسفاطمة عبد الفتاح محمد سالم

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسامل ابو المعارف محمد عمر

ن حلىم حسن عثمان ٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسحسي 
٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسايمان جمال عبد هللا بدر عياد

كيمياء
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٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسسالم محمد عبد العزيز عبد الحميد

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسمروة سمي  محمد كمال نايل

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرساحمد بيوىم عبد ربه عزام
ن ٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسعالء عمر عبد العزيز حسي 

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسمحمد جمال عبد النارص قاسم

٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسعبد هللا جمال عبد هللا محمود

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسعبد هللا المرىس السيد احمد

٢٠١٣/٠٣/١٩استاذ مساعدمحمد سامح حمدى محمد سعد

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدشاهيناز حسن السيد احمد

ن سعيد عباس جمعة ٢٠١٥/١٠/٢٧استاذ مساعدنرمي 

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدمحمد مصطفن حامد مصطفن عمران

٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدامنية ابراهيم محمد عىل

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدمحمد اسماعيل يوسف المالح

ن محمد ن امي  ٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدحنان حسي 

ة السيد محمود عبد هللا ٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدامي 

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدري  هام فاروق حسن السيد

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعداحمد بكرى احمد بكرى غريب

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعداحمد عبد هللا عبد الفتاح يونس

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدحنان بسيونن احمد عوض هللا

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدعمرو سيد محمد معوض

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدسحر كمال محمد عبد الننى

٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدفؤاد رمضان فؤاد زهران

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدبهاء احمد صالح الدين محمد

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعداسماعيل عبد الحميد محمد ابراهيم

٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذجمال احمد محمد المهدى محمد

٢٠١٢/٠١/٢٤استاذوفاء غنيم بيوىم عبد الفتاح شوشة

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذعادل احمد محمد احمد

٢٠١٤/٠٦/٣٠استاذمحمد صالح حامد عبد الفتاح

بينن رمضان ٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذسامية ابراهيم الشر

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذحاتم عبد المنعم محمد عبده المزين

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذاحمد حسن تونن احمد

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذرشا عبد هللا احمد عزام
٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذعىل محمد صالح عىل حبيشر

٢٠١٥/٠٢/٠٥معيدانىحى عبد المجيد جابر عبد المجيد

٢٠١٦/٠٣/٠٧معيدمحمد عادل عبد الغنن عبد الفتاح

ف عبد الحميد صادق ٢٠١٨/٠٤/٢٤معيدكريم اشر

ن عباد ٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدهاجر مسعد محمد حسي 

٢٠١٩/٠٩/٢٥معيداحمد ربيىع احمد محمود

٢٠١٩/١١/٢٠معيدمحمد حامد محمد أبو أحمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيدخلود اسامه امام عبد الفتاح

ف بدوى عبد الحميد ٢٠٢٠/١١/١٢معيدهدير اشر

٢٠١٣/٠٦/٣٠مدرس مساعدمحمد اسماعيل فؤاد اسماعيل

٢٠١٤/٠١/١٤مدرس مساعداحمد محمود عبد الرحمن محمد
٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدمحمد عبد هللا محمد محمد

النبات
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٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمد توفيق خزعل عبد الغنن

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعداشاء محمد العزب عوض هللا

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدمياده مهدى كيالنن ابراهيم

٢٠٢١/٠٣/٠٨مدرس مساعداسالم طارق محمد السعيد صادق

٢٠١١/٠٨/٢٩مدرسرحاب محمود عبد الحميد عوض

ين مجدى قرنن عبد الرحيم ٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسشي 

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسالهام رياض سالمة سليمان

ن محمد محمد محمد السبع ٢٠١٥/٠١/٢٠مدرسياسمي 

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسمروى رضا عبد السالم محمود سليمان

٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسهبة السيد عوض عبد الرحمن

٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسزينب عاشور شديد فرج

ة محمد عبد الستار عىل ٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسامي 

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرساسماء فتىح عبد المنعم درويش

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرساحمد حسن ابراهيم فراج

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسهبة هللا عىل عبد ربه محمود

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرساسماء محمد عبد السالم احمد

ن محمد ٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسايمان توفيق حسي 

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسنشوى حامد عبد هللا ابراهيم

٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسمروة عىل عىل عىل حماده

٢٠١٩/٠٤/٢٢مدرسساىل عبد الباسط عىل شحاته

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسايمان زكريا احمد صالح
٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسمها محمد ماجد عبد الحميد الميدانن

ن غانم ٢٠١١/١٢/٢٠استاذ مساعدسماح محمد امي 

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذ مساعدالفت معتمد عبد الحميد سالم

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدري  هام مصطفن عبد الحميد مصطفن الباز

٢٠١٦/١١/٢٩استاذ مساعدحنان محمد ابو الغيط جاىل

٢٠١٦/١١/٢٩استاذ مساعدانتصار عبد المنعم احمد نصار

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدجيهان مني  زغلول مني 

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذعماد عبد المنعم محمد عبادة

ن السمرى ن عادل حسي  مي  ٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذني 

ن ابو شي    ع ٢٠١٦/١١/٢٩استاذطارق محمد جالل حسي 

رئيس قسم٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذعماد عبد المنعم محمد فرحات شعبان

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذامانن ابو النض عواد الشافىع

٢٠١٦/٠٢/١٦معيدوفاء عصام كمال محمد بدر الدين

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدامينة عبد الفتاح عبد الواحد غيضان

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدسارة وجيه محمد سعيد صابر

٢٠١٧/٠٦/٢٢معيدهبة صالح محمد مهران

ن منصور محمد صبيح ٢٠١٨/٠٣/١٩معيدياسمي 

٢٠١٨/٠٤/٠١معيداسماء صالح احمد الصغي 

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدغادة السيد فهيم مرزوق

٢٠٢٠/٠٧/٢٠معيدسمر محفوظ عبد الرحمن محمد محمد محفوظ
٢٠٢٠/١١/١٢معيداسماء محمد محمود مصطفن

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء احمد ابو الفضل عبد السيد

ات علم الحيوان والحشر
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٢٠١٣/١٠/٠٥مدرس مساعدشيماء فخرى السعيد مطر

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدعال ابراهيم محمد رزيق

٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدمحمد طلبة حامد طلبة

٢٠١٧/٠٣/١٣مدرس مساعددعاء حسن عبد السالم هالل

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعداية هللا عبد الباسط الشوربىحى محمد

يف ربيع محمد محمد ٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدشر

يف محمود محمود ٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدزينب شر

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدهبه قطيط محمد محمد

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدفاطمة متوىل عطية صديق
٢٠١١/٠٥/٣١مدرسميادة مصطفن سالمة مصطفن

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسمحمد صالح محمد احمد

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسداليا فؤاد محمد ابراهيم احمد

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرسرشا صالح محمد البلتاجى

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسنهاد محمد ابراهيم مدبوىل

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسدعاء عز الدين ابراهيم سليمان

ن متوىل ٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسمنال محمود حسي 
٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرساحمد عبد الونيس عبد الحميد مصطفن

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسهبة عبد الحميد احمد متوىل

 يحن  عىل مراد
٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسمصطفن

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسايه سمي  محمد فتح هللا

ن سالم ن حسي  ٢٠١٥/١٠/٢٧استاذ مساعدفاطمة الزهراء حسي 

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدنانش طه محمد محمود يوسف

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداحمد سعيد محمد شحاته

ة انور بيوىم محمد ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدامي 

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدرحاب عصام الدين عبد الحميد الهناىم

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدراىم بشي  ابراهيم عىل كساب

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدبسمة نض حسن احمد جزار

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدمنن فتىح كامل خليل
ن ٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذ مساعدمها سيد محمد حسي 

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذ مساعدرضا محمد منصور يوسف

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠٠٧/٠١/٢٨استاذمنن عبد الرحمن عىل عثمان

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذمحمد عبد المنعم محمد دخيل

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذسعاد نادى ابراهيم حامد

جى ٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذمنال فوزى محمود الخضن

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذثروت غانم عبد القادر عمر

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/١٠/٢٩استاذاحمد عصمت عبد المنعم عىل

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذرانيا سيد عىل محمد عبيد

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذايرين سامح جميل سليمان

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذمنن عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم

ن ٢٠١٧/٠٦/١٤معيدجابر مجدى جابر السيد حسني 

٢٠١٧/٠٦/١٤معيدهشام حمدى أحمد حسن أبو سنة
٢٠١٨/٠٣/١٩معيداالء مجدى عويس محمود أحمد

الجيولوجيا
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ف سيد اسماعيل ٢٠١٨/٠٣/١٩معيدمحمد اشر
ن ٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدسعيد فريد سعد حسي 

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمصطفن معوض محمد محمد محمد

ف عبد الحميد بيوىم ٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمود اشر

٢٠٢١/٠٦/٠٩معيدمريم رمضان عوض عبده

٢٠١٤/١١/٠٤مدرس مساعدصافيناز عىل عبد ربه محمود

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدطارق حامد اسماعيل ابو الخي 

 عبد القوى
ى
٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدزينب عبد السالم شوق

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدحسام احمد سليم احمد

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدصفاء ابو بكر عىل يوسف

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدعبد هللا طارق محمد ابراهيم

ن محمد إبراهيم ٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدوسام حسي 

ف احمد الضبع ٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدشيماء اشر
ن ف عبد الحميد بيوىم شاهي  ن اشر ٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدشاهي 
٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسعبد العزيز عبد المنعم محمود مصطفن

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسرشا ثروت محمد عبد الرحمن

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسعادل دياب محمد قطب

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرساسماء فائق عىل المغازى

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسنوران صالح الدين ابراهيم عبد الرحمن

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسامي  اسماعيل عبد العزيز اسماعيل

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسرفيق عريان خلف لبيب

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسمحمد عىل محمد عمار
٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمصطفن شحان عبد الحكم تونن

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدنادر احمد احمد إدريس

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدمايسه محمد نبيه احمد طه

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدالحسينن ادهم بشي  محمد

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدسيد مسعد محمد احمد

٢٠١٣/٠٣/١٩استاذمصطفن اسماعيل غريب ابراهيم

٢٠١٣/١١/٢٦استاذاحمد حسن احمد محمد

رئيس قسم٢٠١٩/١٠/٢٩استاذايمن البدرى موريس ابو الخي 

ن اسماعيل خليل خليل ٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذامي 
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٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم زكريا محمود الشامى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال الدين محمد حسن عطية

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغمصطفى عبد الجواد عبد الرحمن

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد جالل محمد االبيارى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغيحيا عباس حامد عبد هللا القزاز

٢٠١٧/١١/٠٩استاذ متفرغفاروق ابراهيم على متولى

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد السيد عثمان عثمان

٢٠١٠/٠٧/٠١استاذ متفرغمحمد سليمان أحمد سليمان

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى حامد محمد الهنداوى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغلطفى محسن حسن عبده

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغام كلثوم حسن السيد خطاب

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد عبد الحكيم البكرى

٢٠١٨/٠٨/٠٨استاذ متفرغابتسام عبد الغنى الدسوقى حماد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم محمد ابراهيم زيد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغفاطمة عبد اللطيف غريب عبد العظيم

٢٠٠٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعزت فوزى حنين كراس

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغناهد جمال ابراهيم الشرقاوى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد محمد رشاد موسى

٢٠٠٨/٠٨/٠١مدرس متفرغثريا سليمان سيد احمد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى قنديل سعد ابراهيم

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفؤاد عبد الغنى مجاهد مهدلى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل عبد الفتاح مصطفى درويش

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغزينب محمود عبد القادر ابراهيم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعادل فهمى سعد هللا قلته

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاحمد احمد السيد النحاس

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغرجبية حسين سالم محمد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعادل تهامى الدسوقى احمد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغرمضان محمود محمد على

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسعيد فهمى محمد طنطاوى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعمر محمد عمر سعد

٢٠١٦/٠٨/٠١مدرس متفرغسامية فيلبس راغب متى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمدحت كمال محمد عمار

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغابراهيم عبد اللطيف عبد هللا ادريس

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغامانى مصطفى ابراهيم قولة

٢٠١٩/٠٨/١٨استاذ متفرغعادل محمود محمد جمعة

٢٠٢٠/٠٩/٢٤مدرس متفرغسمير المحمدى عطية نصار

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغنبيل احمد اليمانى محمد

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغامانى عبد المنعم محمد تهامى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد سالم محمد احمد االبيارى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعال حسن محمد الهابط

الجيولوجيا

النبات

رياضيات

علم  الحيوان والحشرات



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغكمال عبد السالم محمود الشيخ

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغشحاته السباعى حسن علوة

٢٠٠٠/٠٨/٠١استاذ متفرغامين فهيم حسن

٢٠٠١/٠٨/٠٥استاذ متفرغسلوى عبد الحميد الحناوى

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد احمد رمضان محمد

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنجيب عزت قاسم

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفايزة عبد الهادى رضوان

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغالزينى محمد احمد نصر

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسعاد احمد عبد الغنى اسماعيل

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغحبيبة ابراهيم اسماعيل العزاز

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعفاف عبد العال حسن

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد السيد النجدى محمد

٢٠٠٩/٠٨/٢١استاذ متفرغمحمد محمد منصور النكالوى

٢٠١٠/٠٩/١٥استاذ متفرغمحمد نبيل محمد يس البكرى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغرزق عبد المنعم رزق هلول

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغابو العزم عبد الجواد على حميدة

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود همام ابراهيم همام

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحميد حسين عبد الحميد الكاتب

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغفاطمة موسى على عالم

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الرحمن عبد المعبود عبد الموجود عبد المنجى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد شريف زكريا محمد يحيى

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغرشدى احمد سيد احمد

٢٠١٦/٠٩/١٥مدرس متفرغنادية عبد العزيز على زايد

٢٠١٨/١٢/٢١مدرس متفرغصالح الدين محمود محمد سلمان

٢٠١٩/٠٤/١٦استاذ متفرغفوزى صالح عبد الحفيظ طرابيه

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاحمد طلعت محمد مطر

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى مصطفى احمد احمد محمود

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغصفاء لبيب دياب عطا هللا

٢٠٠٠/٠٨/٠١استاذ متفرغعيد متولى خليل

٢٠٠١/٠٨/٠١استاذ متفرغسمير يوسف على الصياد

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحكيم طه العزب قنديل

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغوفيه السيد محمد طيور

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعفاف عبد العزيز مختار البنانى

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى زكى رزق هللا شمس

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغنوال ينى ابادير بطرس

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسامية محمد رضوان العزباوى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الفتاح بسطاوى فرج

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عادل محمد يوسف

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغهناء يوسف غراب

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحى الرفاعى محمد عبيد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمديحة محمد حجازى ابراهيم

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغحياه محمد ابراهيم شرارة

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد هللا محمد كمال الدين بركات

فيزياء

كيمياء



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسوسن احمد عبد الحليم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغجالل الدين حمزة الجميعى الدموهى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمهجة شفيق عبد هللا احمد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغجمال احمد محمد سنجر

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغسعيد انور سيد حسن

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغالسيد محمد السيد مهدى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة احمد احمد مرسى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمجدى قنديل زهران عبد الجواد

٢٠٢٠/٠٣/١٥استاذ متفرغعبد الظاهر عبد العزيز عبد الجواد االعصر

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغفريدة محمد سعد الدين الدرس

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغمحمد رزق مبروك رزق

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغمنى محمد على ابراهيم

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغامينة احمد فؤاد محمد بيومى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغماهر حلمى السيد هالل

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمديحة حسن سليمان على

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغعمر محمد محمد حسن الروضى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغنيفين عبد العاطى سيد احمد

٢٠٢١/٠٨/١٣استاذ متفرغسمير ابو القاسم عبد اللطيف عبده


