
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 سرور اجمليد عبد محدى سامح
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 أستاذ دكتور

 سليمان حممد سليمان هشام

وكيل الكلية لشئون التعليم 
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خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠٠٦/١١/٢٦استاذهشام سليمان محمد سليمان

٢٠٠٧/١١/٢٥استاذفاطمة عبد القادر محمد محرم

٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذايمان جابر محمد حجاج

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/١٠/٣١استاذرباب عبد المنعم خليل رضوان

٢٠١٨/١١/٢٧استاذمحمد ابراهيم صالح محمد عبد الهادى

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذامل محمد كمال حسن بروه

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدسوزان اديب مينا ميخائيل
٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذ مساعدري  هام رجائى ابراهيم بسيوئى

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعددعاء غانم عبد الغفار الحرصى

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسرندة فتىح سليمان محمد عبده

ة محب عبد المنعم محمد ٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسامير

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسنجوان مصطفى احمد جير

ى عىل ٢٠١٥/١١/٢٤مدرسهيثم عىل ابراهيم حسانير

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرساحمد فارس سعيد توفيق
٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسرانيا محمد اديب عبد العظيم الليثى

يد السيد ى ٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسهبة السيد ابو الير

٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسحسن يحثر محمد لطفى ابراهيم
٢٠١٧/١٠/٣١مدرسمحمد سعيد احمد ماضى

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسنشوة فارس سعيد توفيق

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسفتحية سيد عىل الشعراوى

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرسهدى مزيون حسن احمد

٢٠١٣/٠٩/٠٢مدرس مساعدنشوى السيد محمد محمد

يف ى مجدى محمد شر ٢٠١٤/٠٢/٠٢مدرس مساعدنرمير

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدهبة توفيق خزعل عبد الغثى النحاس

٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدمنار مجدي محمود محمد

٢٠٢٠/٠٦/٠٧مدرس مساعدوفاء احمد احمد عطيه

 سعد عبد اللطيف
ى

٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعدايه الدسوق

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدضىح عىل عبد الحليم محمد عمران

٢٠١٢/٠٥/٢٠معيدشيماء يوسف محمد يوسف جعفر

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدمريم عرئر فكرى سعد

ى صبىح عبده أبو زينة ٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدياسمير

ي أحمد
٢٠١٧/٠٤/٢٦معيداسالم محمود قرئى

٢٠١٨/٠٦/١١معيدمنة محمد فايق عبد الحميد

ى سالم ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدوسام محمود حسير

٢٠٢٠/١١/١٢معيدنوال محمد حامد السيد شحاته

٢٠٢٠/١١/١٢معيدوفاء حمدى احمد بيوىم
٢٠٢٠/١١/١٢معيدمعاذ عبد الغثى طرفاية عبد الغثى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٠٨/٠٩/٢٨استاذوفاء عبده محمد عبده زغارى
٢٠٢٠/١١/٢٤استاذتامر محمد نرص حفثى

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمحمد عبده محمد خرصى
٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدرضوان سعيد رضوان الحجار

العقاقير

الكيمياء الصيدلية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدمروى فرج احمد هالل الدبدوب

يف فؤاد عىل محمد حماد ٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدشر

يفة مصطفى عبد العاىط حسب النثر ٢٠١١/١١/٢٩مدرسشر

٢٠١١/١٢/٢٠مدرساحمد عبد العظيم مصطفى عبد هللا

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسالشيماء اسالم طه احمد

٢٠١٩/٠٤/٢٢مدرساحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسوالء عبد العزيز خليل ابراهيم

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسعال احمد عبد الرشيد نصير
ى ٢٠١١/١٢/١٤مدرس مساعددعاء محمد ساىم حلىم حسير

 عبد الحميد
ى

٢٠١٢/٠٩/١٠مدرس مساعدسوسن احمد شوق

اوى ٢٠١٦/٠٣/١٦مدرس مساعدعىل خالد عبد الرحمن الشير

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدحسام رمضان محمد محمد

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعداشاء امجد عبد العزيز عبد السالم

ي عبد المجيد ابو شنب
٢٠١٥/٠٣/١٢معيداحمد مرضى

٢٠١٦/٠٣/٣١معيدرغده حسن جوده ابراهيم

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدىم محمد محمود عبد العزيز

٢٠١٨/٠٦/١١معيدمنار مجدى محمد السيد أبو زهرة

٢٠١٨/٠٦/١١معيدنسيبة عطية السيد السيد

ي الحجر
٢٠١٨/٠٦/١١معيدصفا عالء مصطفى

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدعال حسن عىلي أحمد
ى ابراهيم ٢٠٢٠/١١/١٢معيدسمر عباس حسانير

ى داود ى حسير ٢٠١٨/١١/٢٧استاذمصطفى السيد العرئر امير
ى ٢٠١٧/٠١/٢٤استاذ مساعدوليد محمد ابراهيم محمد حسير

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدسمير محمد عوض عوض

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدسمر سعيد فتح هللا عىل صالح

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدرانيا حلىم عبد الحميد عريشه
٢٠٠٨/١٢/٢٨مدرسياش محمد محمد ذهثى

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرساحمد محمد عىل سعيد

٢٠١٦/١٠/٢٥مدرسنجالء محمد احمد عبد العال

ة ابراهيم سيد محمد خليفه ٢٠١٧/٠٤/٢٦مدرسامير

٢٠١٨/١١/٢٧مدرسيارا عصام الدين عوض محمود

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسزينب محمود محمد محمود خضير

٢٠١٨/٠٥/١٠مدرس مساعداسماء محمود زينهم محمود

٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعدمروة عبد الفتاح محمد خضير

٢٠١٣/٠١/٢٢معيدهند مدحت محمد احمد الشنبىك
ى ٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدنعمة عبد هللا عبد التواب حسير

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدسهام يرسي محمد عركز

٢٠١٨/٠٩/٢٠معيدمها محمد عبد العزيز رجب

ي رياض ى يوسف صير ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدجاكلير
٢٠٢٠/١١/١٢معيدمريم السعيد محمد السعيد الجزار

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذداليا صموئيل شاكر كرلس

٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذمحمد خالد محمود محمد محمد غراب

الكيمياء العضوية

الصيدالنيات



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠١/٢٤استاذمحمد نرص الدين حسن عبد العال سمره

٢٠١٤/٠٦/٣٠استاذ مساعدحازم عماد الدين حسن عبد الحميد محمد

٢٠١٩/٠١/٢٢استاذ مساعدمحمد عبد الفتاح شاكر محمود

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدرانيا صفاء عبد الرشيد محمد

ى محمد عبد هللا ابو زيد ٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدياسمير

٢٠٠٤/١١/٢٨مدرسسحر عبد الستار فهىم اسماعيل

٢٠١٠/٠٢/٢٣مدرسجيهان فتىح محمد محمود

٢٠١٠/١٢/٢١مدرسسمر محمد سيد احمد السماليىحر

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسمحمد زكريا حامد داود
٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسريم رجائى ابراهيم بسيوئى

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسعلياء اسماعيل عدىل محمد

ين عدىل حامد يوسف ٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسشير

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسمحمد صالح احمد طعيمة

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسرغدة عبد المنعم عىل عبد الموىل

هان مصطفى جمال محمد ٢٠١٤/٠٢/٠٢مدرس مساعدمير

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدمحمود سيد حنفى محمود

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدنورهان محمد السيد طنطاوى

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدفارس ابراهيم فرج مرصى

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدسارة حمدى عبد الىح داود

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدفاطمة صالح محمد صالح مطر

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدىم محمد عبد الحكيم حسن

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدبسمة مجدى محمود رمضان

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدايمان محمد رأفت حامد محمد

ف بدر جمال الدين أحمد ٢٠١٨/٠٦/١١معيدنديم محمد أشر

٢٠١٨/٠٦/١١معيدابتسام البيىل ابو غنام البيىلي محمد

٢٠١٨/٠٧/١٦معيددعاء محمد احمد عبد المجيد حبشية

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمحمد رمزى محمود عبد الال

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدجهاد عماد الدين السيد عىلي الخوىلي

ى رفعت محمد رية ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدنرمير

ا اكرام موريس اشائيل ون ٢٠٢٠/١١/١٢معيدفير

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء مجدى احمد طلب
٢٠٢٠/١١/١٢معيدرانيا مختار عىل محمد عىل

ى عمارة ى حسنير قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذمحمد محروس امير
ى

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدري  هام محمود احمد شوق

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذ مساعدتغريد سعيد محمد المهدى

٢٠١١/١٢/٢٠مدرسوالء حسن مصطفى حسن

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسشيماء محمود عىل ابراهيم

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسرشا يوسف محمود محمد قطب

٢٠٠٨/٠١/٠٣مدرس مساعدمحمد غنيم عبد الحميد غنيم

٢٠١٣/٠٦/٠٦مدرس مساعدمحمد عمر عبد العزيز يس

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدسلوان حامد مصطفى محمد

مان همام السيد ٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدشيماء وه

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدمحمد مدحت سمير ابراهيم
٢٠١٤/٠٢/١٦معيداشاء محسن السيد شحاته

الميكروبيولوجيا



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدمريم محمد عبد الجواد محمود

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدفاطمة الزهراء سالم سيد عىلي

٢٠١٨/٠٦/٢٨معيدنورا محسن محمد كامل النجار

ي
٢٠١٨/٠٦/٢٨معيداالء جمال محمد عىلي الشبيثى

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيداحمد عبد الكريم عىلي عزام

٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدجليلة جمال سالمة عبد الرؤوف

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمروان هشام فتىح عبده
٢٠٢٠/١١/١٢معيدسلىم جمال احمد محمود متوىل

ين مصطفى صادق توكل ٢٠١٩/١٠/٢٩استاذشير

ين حسيب محمد اسعد ٢٠٢١/٠١/٢٦استاذشير

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذداليا محمد ممدوح عبد الوهاب محمد

ى عبد الرحيم قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/١٢/٢٧استاذ مساعدمها محمود ابو العلمير

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدمثى السيد احمد محمد الشاهد

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسعلياء ابراهيم جابر شعالن

٢٠١٦/١٠/٢٥مدرسرشا محمد ثروت محمد العريان

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسمروة ابراهيم محمد حلىم

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسمثى نبيل محمد محمد سويلم

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسمروة محمد محمود عزب

فت اسحق معوض عبد المسيح ٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدمير

٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدامير شعبان فرج محمد نوار

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدمصطفى عادل عطيه ابو زيد

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيددينا عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدبسمة محمد توفيق إبراهيم أبو غطا

٢٠١٨/٠٦/١١معيدعماد رمزى عبد المالك جاد هللا

٢٠١٨/٠٦/١١معيدعال عبد الخالق حلىمي محمد الريس

٢٠١٨/٠٦/١١معيدعزة عبد اللطيف محمد خير هللا

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدزينب منصور محمود محمد صالح

٢٠٢٠/١١/١٢معيداميمة محمود محمد عىل
٢٠٢٠/١١/١٢معيدسلىم عىل محمود مصطفى

عميد الكلية٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذسامح حمدى عبد المجيد شور

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذمحمود مصطفى عبد السالم يونس
ى قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدسحر عبد المحسن عىل حسير

٢٠١٦/١١/٢٩استاذ مساعدمحمد ابراهيم قطب السيد

ى عبد الحفيظ عبد العزيز احمد ٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذ مساعدداليا حسير
ى ٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدحاتم الكردى أحمد أمير

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدشاهندة محمد عبد المنعم مصطفى محجوب

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدباسنت احمد عبد الرحمن عبد الرحمن

ف الدين ٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذ مساعدهبه طه احمد شر

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرساحمد محمد عبد المحسن محمود

 حافظ
ى

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسهشام رأفت شوق
٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسهناء بسكالس عطية احمد

الكيمياء الحيوية

الكيمياء التحليلية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدمحمد سعيد عطية جاب هللا

ى المتوىل ٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدوالء مصطفى حسير

٢٠١٦/٠٣/١٦مدرس مساعدشادى ظريف قرياقوس اسطفانوس

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدشيماء محمد عويس محمد حسن

ن عمرو منصف العزباوى ٢٠٠٨/٠٤/١٦معيدنادي

٢٠١٥/٠٣/١٢معيدنادية عمر محمد منجود
ى ٢٠١٦/٠٣/٢٣معيددعاء محمد عبد المحسن امير

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدمحمد رضا محمد محمد عبد العال

٢٠١٨/٠٧/١٦معيدهبة سمير عبد الفتاح عىلي

٢٠١٩/٠٧/٢٨معيداشاء ابراهيم محمد احمد موسي
٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد سالم عبد الغثى عىل

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذامائى عىل عيىس احمد

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذانىحر محمد المرس عبد المحسن

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدرحاب كامل محمود احمد

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدعبير احمد كامل امام الخوىل

ة نوفل ابراهيم السيد ٢٠٠٧/١٢/٣٠مدرسشهير

٢٠١٠/٠٥/٢٥مدرسمحمد محمود عىل عوض

٢٠١١/١١/٢٩مدرسغادة السيد عبد الحميد محمد

ى حسونه ش حسير ٢٠١١/١٢/٢٠مدرسمحمد دروي

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسايمان محمود احمد احمد رأفت

٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسشميم حسن عبد العزيز حسن

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسمحمد مصطفى عبد الحميد الباز

٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسالسيد كمال السيد عبد الوهاب

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسنانىس سعد امام اسماعيل

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسشيماء كمال عبد هللا محمد
٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسرحاب محمد سعيد محمود خرصى

٢٠١٥/٠٤/٠٧مدرس مساعددعاء عبد النثر محمد عطيه

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدهبة هللا ممدوح حسن حشيش

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدبسنت محمود أحمد البطىط

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعداسماء عىل احمد عبد الوهاب

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيدسلىم نبيل جاد احمد حسن

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدفاطمة فرحات فهىم عواد النمر

٢٠١٨/٠٦/١١معيدسارة عالء محمود محمد أحمد

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيداشاء عادل جالل محمد
ى ٢٠٢٠/١١/١٢معيدمهند حكم حامد ابو العنير

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسسارة محمد محمد عبد المطلب

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسمحمد عادل محمود ابراهيم

ة محمد الصاوى سليمان ٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسامير
ى

٢٠١١/١٢/١٤مدرس مساعدمريم عادل تهاىم الدسوق

٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعدعبد هللا عاطف محمد درباله

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدمحمد احمد احمد مبارز

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدمحمود ابراهيم مصطفى الصعيدى
٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدايه هللا عادل مصطفى صالح

الممارسة الصيدلية

ادوية وسموم



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

ى ايهاب محمد الدردير محمد ٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدمعيى

٢٠١١/٠٨/١١معيددينا عوئى توفيق عبد هللا

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيداحمد حسام محمد عبد الغثى طرطوسيه

ى مجدى فهيم جنينة ٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدياسمير

٢٠١٨/٠٧/١٦معيدسلىم مجدى عبد الفتاح نارص

ا سالمة حنا قلدس ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمادون

ي
٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدايمان مجدى السيد اليمائى

ى مدحت منير محمد ٢٠٢٠/١١/١٢معيدياسمير



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٨/٠٨/٠١مدرس متفرغمصطفى عبد المنعم عبد الحميد

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغفهيمة محمود محمد هاشم

٢٠١٩/٠٩/٠٢استاذ متفرغايمان صدار ابراهيم ليثى

٢٠١٩/٠٩/١٤استاذ متفرغوداد سيد احمد سكران

٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذ متفرغابراهيم ابراهيم محمود

٢٠١٦/٠٧/٠٤استاذ متفرغسعاد محمد عبد الخالق عضيمه

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد رشدى داوود محمد احمد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد محمد سالم رزق

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغصفاء شفيق على طوبار

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمها عبد الرحمن محمد سلطان

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغزينب عبد التواب حسن

٢٠١٦/٠٩/٠١استاذ متفرغفتحية زكى على الشرقاوى

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغمديحة أحمد فرج على

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغناجح عبد الموجود أبو طالب

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغمسعد سيد محمد عبد هللا

مشرف قسم٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الحميد ابراهيم محمد عبيد

٢٠٢١/٠٣/١١استاذ متفرغهشام حسن رضوان قاسم

الكيمياء العضوية

الممارسة الصيدلية

الميكروبيولوجيا

ادوية وسموم

الصيدالنيات

العقاقير

الكيمياء التحليلية

الكيمياء الحيوية

الكيمياء الصيدلية


