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 أستاذ دكتور

 على  مصطفى حسنى حممد مها
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 أستاذ دكتور

 صاحل جوده السيد رشا

وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع 

 وتنمية البيئة

 

 أستاذ دكتور

 ليمس العال عبد حممد امحد

وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

رئيس قسم٢٠٠٧/٠٩/٣٠استاذعبد الناصر عبد الحميد نور الدين

٢٠١٠/٠٧/٢٧استاذهالة عمر ابراهيم الهوارى

٢٠١٠/٠٧/٢٧استاذنادية رمضان محمد النجار

٢٠١٢/٠٣/١١استاذسيد على اسماعيل على

٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذعبد هللا عبد الحليم عبد هللا

٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذفاطمة على ابراهيم الصعيدى

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذسمير يوسف عليوة حسين

٢٠١٩/٠٦/٢٥استاذنجيب عثمان نجيب حسين ايوب

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذرشا السيد جوده صالح

٢٠١٣/١٠/٢٩استاذ مساعدهيثم احمد حسن الحاج على

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذ مساعدبهاء عبد الفتاح على حسب هللا

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدعماد سعد محسن حسن شعير

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعديسرى عبد هللا صابر حجاج

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدعصام محمود احمد عبد الجواد

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدمحمد محمود عبد الرحمن القاضى

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدحسام عبد العزيز محمود عبد الجليل

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعداحمد بهى الدين احمد العساسى

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدسحر فتحى محمد حجازى

٢٠٠٥/١١/٢٧مدرساشرف السعيد السيد سالم

٢٠٠٧/٠٥/٢٧مدرسخالد محمد منصور جمعه

٢٠١١/٠٥/٣١مدرسحامد على حامد على حسن

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسعجمية السيد محمد احمد براية

٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسعمرو فاروق محمود عثمان

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسمحمد يحيى محمد احمد

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسفاطمة محمود السيد محمد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسهند خلف مصطفى عبد الاله

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسلوتس على عمر محمد

فاطمة محمد طلعت عبد المنعم عبد 

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسالوهاب

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسمحمود معروف عبد النظير معروف

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعداحمد اسماعيل عبد الرازق بليدى

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعددعاء عبد الحميد عبد العزيز محمد

٢٠١٦/٠٥/٢٢معيدتغريد نبيل عبد الغنى احمد

٢٠١٧/٠٥/١٨معيدمها سيد شلبى عبد العزيز

٢٠١٩/١٠/٣١معيدايهاب عبد اللطيف عبد العاطي عبد اللطيف

٢٠١١/١٠/٢٥استاذسهى رأفت ابراهيم خليل

نائب الرئيس للدراسات العليا٢٠١١/١١/٢٩استاذمنى فؤاد محمد عطيه

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذامانى عبد المنعم محمد الحسينى الشاذلى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذاريج عبد الحميد ابراهيم محمد

اللغة العربية

اللغة االنجليزية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

عميد الكلية٢٠١٦/١٢/٢٧استاذمها محمد حسنى مصطفى على

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذالحسينى على يحيى على

٢٠١٢/١٠/٣٠استاذ مساعدفدوى محمود حسن جاد

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدسامح صالح محمد على يوسف

٢٠١٧/٠١/٢٦استاذ مساعدامانى يوسف على احمد يوسف

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذ مساعدماهر احمد مهدى صالح

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدايمان السيد عبد اللطيف رسالن

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدحنان بركات عبد الفتاح دويدار

١٩٩٦/٠٣/٢٤مدرسنادية محمد رياض احمد رياض

١٩٩٩/٠٥/٣٠مدرسمحسن كمال عباس

٢٠٠٢/٠٦/٣٠مدرسسوزان محمد رجاء محمد ابو عوف

٢٠٠٧/٠٥/٢٧مدرسانا ابو العال حامد على

٢٠٠٧/٠٧/١٥مدرسمحمد رشدى عبد اللطيف بيومى

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسمروة محمد طاهر عبد ربه حسن

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسريم سعيد محمد السيد

٢٠١٠/٠٤/٢٧مدرسمها سمير انور عثمان زغلول

٢٠١٠/٠٤/٢٧مدرسمروة صادق حسين صادق

٢٠١٠/١١/٣٠مدرسانجى كمال عبد العزيز رمضان

٢٠١٠/١٢/٢١مدرسامل ايوب عبد العزيز ايوب

٢٠١١/١٠/٢٥مدرسسماح احمد ابراهيم على

٢٠١٢/٠٣/٢٧مدرسنشوى جابر عبد الحميد عزازى

٢٠١٢/٠٦/٢٦مدرسرانيا حمدى حسن مبروك

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسامانى مصطفى النحاس جبر يوسف

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسدينا ماهر السيد فليفل

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرساحمد محمد طه محمد

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسمحمد عبد الفتاح عبد هللا تغيان

٢٠١٤/٠٢/٢٥مدرسنهلة ابو العز ابو العز سرور

٢٠١٤/١٠/٢٨مدرسمروة خليل عبد العزيز خليل

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسفاطمة سيد محمد اسماعيل

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسميادة فوزى حامد الحداد

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمنى عيد محمد سعد

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرساميرة اسماعيل قبارى عثمان

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرساحمد محمد احمد على

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسعلى محمد على حسين الغندور

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسمروى منير صالح حامد

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرساحمد احمد عباس خاطر

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسمى محى الدين محمد عيسى

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسسارة يحيى على حسن

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسدعاء حازم فتحى محمد

٢٠٠٣/٠٦/٢١مدرس مساعدانجى محمد عبد العظيم حماد

٢٠٠٩/١٠/١٨مدرس مساعداحمد محمود احمد محمود ابو حسوب

٢٠٠٩/١٢/١٢مدرس مساعدمحمود أحمد محمد فراج

٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدانجى صالح ابراهيم عبد السالم



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعداميمة عبد الفتاح جاد رزق

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعدريم على محمود على

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدنهلة منير حسن السيد

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدعبير فتحى احمد ابراهيم

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدسارة مصطفى يسرى عبد الحميد

٢٠١٧/٠٦/٢٨مدرس مساعدامنة محمد النادى زين عثمان

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدسندس محمد بدر الدين السيد

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدهند محمد هاشم على ناصر

٢٠١٩/٠٣/٠٤مدرس مساعدمنى ليثى حنفى محمود

٢٠٠٧/٠٦/٢٧معيدمحمد سعيد كامل عيسى

٢٠١٤/٠٦/٢١معيدمونيكا موريس نجيب جرس

٢٠١٦/٠٦/٠٦معيدتقى سيد احمد على

٢٠١٧/٠٦/١٣معيدسلسبيل عبد المنعم محمد مأمون دهب

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدمارينا سمير فوزي قلدس

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذسلوى حسين عبد المنعم حسين

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذمهجة مصطفى عطية حسنين

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدرانيا محمد محمود حسن احمد

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدنجوان محمد ابراهيم مرموش

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدرانيا محمد بسيونى قمر

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدبريهان عادل حسن احمد

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدليلى عبد اللطيف ابراهيم على

٢٠٠١/٠٨/٢٥مدرسنهال احمد سليمان

٢٠٠١/١١/٢٥مدرسامانى محمد محمود رمضان

٢٠٠١/١١/٢٥مدرسنبيلة محمد احمد مصطفى

٢٠٠٢/٠٩/٠١مدرسهالة محمد فتحى ابراهيم

٢٠٠٣/٠٣/٠٢مدرسزينات احمد عبد الفتاح احمد

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرسنجالء احمد فؤاد محمد

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرسشيرين محمد ممدوح عبد الكريم

٢٠٠٧/٠٢/٢٥مدرسدينا محمود اسماعيل على

٢٠٠٩/٠٤/٢٨مدرساشرف حسنى عبد البصير

٢٠١٠/٠٢/٢٣مدرسنيرمين حسن على صبره

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسرانيه حمدى عبد الظاهر سعودى

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسشهيرة نبيل محمد عبد الرحمن عيطة

٢٠١١/١٢/٢٠مدرسزهراء ضياء الدين محمد بدر

٢٠١١/١٢/٢٠مدرسامنيه فايز احمد فتحى عامر

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسمارى برت توفيق تاوضروس

٢٠١٣/٠١/٢٢مدرسنهى محمد فتح هللا طايل

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسوفية محمد عبد الحميد ابراهيم

٢٠١٣/٠٥/٢١مدرسداليا على محمد على سيد احمد

٢٠١٣/٠٩/٢٤مدرسامل فكرى محمود عطوه

٢٠١٣/١١/٢٦مدرسداليا احمد سامى محمد

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرسحنان حسن جميل احمد الديب

اللغة الفرنسية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسفدوى عبد القادر عبد المقصود الديب

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسمروة على كمال محمد على

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسريهام احمد محمود دحروج

٢٠١٧/٠٤/٢٦مدرسغادة ربيع محمود حسن الروبى

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسرضوى محمد عبد الحميد ابراهيم

٢٠٠٦/٠٥/٠٤مدرس مساعدنهى محمد عدلى حسن

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدعال عبد العزيز بدوى محمد الدويك

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدعنود كمال الدين أحمد مرسى

٢٠١٦/٠٦/٠١معيداحمد عصام سيد محمود

اللغة االلمانية

٢٠١٣/١١/٢٦استاذ مساعدرشا عبد العزيز محمد عرابى

رئيس قسم٢٠١٣/١١/٢٦استاذ مساعدمروة عبد الفتاح محمد بالل

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدريهام عبد هللا احمد طاحون

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدلبنى فؤاد محمد محمد على زولح

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدنهله ممدوح محمود حسين

٢٠١١/١٠/٢٥مدرسنرمين ممدوح محمد فؤاد

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسامانى شيمى محمود محمد

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسنهال محمد ابراهيم جمعة

٢٠١٣/٠٥/٢١مدرسحمدى احمد سيد عمر

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسانجى محمد محمود ابو زيد

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسمحمد محمد رأفت عبد السالم

٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدمرفت سعيد عبد الفتاح عبد العليم

٢٠١٥/٠٦/٠٦مدرس مساعداحمد عبد ربه عيد عبد ربه سالم

٢٠١٥/٠٣/٠٥معيدرحاب محمد جمال عبد العزيز

٢٠١٦/٠٦/١٢معيدسهى حسين سيد عبد الحافظ هريدى

٢٠١٧/٠٥/٠٢معيدنغم صالح فتحى أحمد النجار

التاريخ

٢٠١١/٠٦/٢٨استاذمحمد صبرى محمد يوسف

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذسعاد عبد هللا محمود عبد هللا

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذهانئ عبد الهادى البشير عبد الرحيم

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذكريمان محمود ابراهيم محمد

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٥/٠٩/٢٩استاذاحمد محمد عبد العال سليم

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذفاطمة عبد اللطيف سيد احمد

٢٠٠١/١١/٢٥استاذ مساعدطائف كمال االزهرى بن محمد كمال

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذ مساعدراوية عبد الحميد حسانين شافع

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدسهام محمد عبد العظيم

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدهويدا سيد على محمد

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعداحمد صالح محمد عبد الغنى

٢٠٠٥/٠٤/٢٦مدرسشريف اسماعيل محمد ابراهيم

٢٠٠٧/٠٧/١٥مدرسهشام على الحسينى احمد

٢٠١٢/١١/٢٧مدرسحسين حسين رزق سعد

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمها سعد على ابراهيم

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسهدير عادل يوسف عز الدين



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسفاطمة عنتر عبد الناصر محمد ابراهيم

٢٠١٥/٠٢/٠٥مدرس مساعدشروق السيد شعبان السيد

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدحمادة جمال ناجى عرفان

٢٠١٦/٠٥/١٥معيدخالد محسن حنفى مصطفى

٢٠١٧/٠٥/٢٨معيدعبد الرحمن صالح عثمان عطوة

٢٠١٨/٠٣/١٤معيدمحمد اشرف حسين شحات

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٣/١٩استاذجيهان مصطفى منصور البيومى

٢٠١٣/١٢/٣١استاذعمر محمد على محمد احمد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذمحمد السيد حافظ على

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذرفيق محمود عبد الواحد الدياسطى

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذنصر الدين محمود احمد سالم

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذاشرف زكريا محمد العبد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذطارق كامل فرج خميس

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذسيد عبد الخالق السيد عرفان

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذسعيد محمد الحسينى عفيفى

٢٠١٩/١٢/٣١استاذاشرف ابراهيم ابراهيم حمودة

١٩٩٧/١٢/٢١مدرسمحمد محمود محمد عبد اللطيف

٢٠٠٤/٠١/١٨مدرسياسر محمد عباس خضر

٢٠٠٤/٠١/١٨مدرسابراهيم السيد ابراهيم محمود

٢٠٠٤/٠١/١٨مدرسنادية عبد اللطيف عبد الفتاح

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسرهام وسيم عبد الحميد محمد عبد العال

٢٠١٣/٠٧/٣٠مدرسمحمد عبد العزيز احمد عبد الغفار

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسامل عبد العظيم عبد المقصود معتوق

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسزمزم سيد منتصر احمد شحاته

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسمحمد سالم سعداوى سالم

٢٠٠٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدشوقى ابو الغيط على منصور

٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعداسالم محمد رمضان النوبى

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعداحمد عطيه موسى مقرب

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدهاجر صبحى فهمى حماد

٢٠١٦/٠٦/٠٤معيدمحمد جمال مصطفى طه

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيداسالم احمد حامد أحمد

٢٠١٩/٠٩/٠٩معيداسماء محمد فضل الصاوي

٢٠٢١/٠٦/٢٢معيداحمد طاهر عبد الرحمن العزب

٢٠١٠/٠٧/٠١استاذسهير عبد السالم حنفى عبد السالم

رئيس قسم٢٠١٨/٠٧/٣١استاذعادل خلف عبد العزيز احمد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذاحمد عزب احمد احمد

٢٠١١/٠٣/٢٩استاذ مساعدزكريا منشاوى حريمص الجالى

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدسامح محمد عطيه الطنطاوى

٢٠٠٩/٠٦/٣٠مدرسنرمين سمير احمد حسين ادريس

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسجورج قديس صمويل جرس

الجغرافيا

الفلسفة



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمحمد عبد المنعم احمد عبد العاطى

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسهناء سيد عبد العزيز عبد الوهاب

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسمايكل مدحت يوسف منصور

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسسوزان عادل فهمى عبد المعطى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسنورا جمال يوسف زيدان

٢٠١٤/١١/٠٤مدرس مساعدعبد هللا سيد يوسف عبد الرازق

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدامانى كمال عبد الرحمن حسين

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدطه سليمان عبد الحميد سليمان

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعداحمد صابر مصيلحى السيد

٢٠١٦/٠٥/٠٩معيدهدى حسن احمد محمد

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذماجدة حسين محمود حسين

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذوفاء مسعود محمد الحدينى

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذداليا نبيل حافظ منصور

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذعبد المريد عبد الجابر محمد قاسم

٢٠٠٣/٠٧/٠١استاذ مساعداحمد حسين احمد الشافعى

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذ مساعدعزه محمد صديق رفاعى

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذ مساعدفاتن صالح عبد الصادق ابراهيم

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدشيماء عزت مصطفى باشا

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدنهاد عبد الوهاب محمود محمد

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدهبة محمود محمد على احمد

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدفيفيان احمد فؤاد على عشماوى

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدرشا محمد عبد الستار عبد اللطيف

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدهدى ابراهيم عبد الحميد وهبه

١٩٩٨/٠٦/٢٨مدرسمهجة عبد المعز عطية السيد

٢٠٠٥/٠٥/٢٢مدرسرجوات عبد اللطيف متولى

٢٠٠٦/١١/٢٦مدرسسامية بكرى على عبد العاطى

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرسعزة ضاحى هريدى عثمان

٢٠٠٧/١١/٢٥مدرسايهاب محمد خليل محمد

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسنسرين جرجس نبيل ابراهيم

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسشيماء مصطفى محمد على

٢٠١٧/١١/٢٨مدرسسارة عزت محمد الجداوى

٢٠١٨/٠٥/٢٩مدرسعلى محمد على سالم

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسفاطمة خلف على افكار

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدوفاء محمد سيد سيد

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدسارة مجدى صابر عبد الحميد

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدايه عبد هللا جوده محمد

٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعدمها محمد حامد محمد

االجتماع

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدخالد عبد الفتاح عبد هللا حسن

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدايمان نصرى داود شنوده

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدمنى على الحديدى السيد

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدسحر احمد محمد خليفة

علم النفس



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٠/١٠/٢٩مدرسمحمد عبد الحكيم حسن

٢٠٠٥/١١/٢٧مدرسشيرين احمد عبد هللا جاد هللا

٢٠٠٨/١٠/٢٦مدرسبسنت محمود على ابراهيم

٢٠١٠/٠٤/٢٧مدرسرجاء محمد محمود خليل

٢٠١١/١٠/٢٥مدرسامل عبد هللا محمد حسن على

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسشيماء ابراهيم بيومى على مرعى

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسايمان سليمان حافظ نبيل

٢٠١٢/٠٦/٢٦مدرسنهى حسين السيد حسن عسل

٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسهند محروس محمد عبد القادر

محمد محمد يسرى عبد المنعم على 

٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسالعقبى

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسعبد المنعم المغازى عبد المنعم المغازى

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسمحمد على عبد المنعم محمد مراد

٢٠١٦/٠٩/٢٧مدرسهند رمضان على عثمان

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسعلى محمد حسن ابو الحسن

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرساحمد ربيع حسنى عالم

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدانجى على نادى على

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدايه محمد حسين السيد

٢٠١٦/٠٥/٠٨معيدسلفانا ميشيل بسطاوى صليب

رئيس قسم٢٠١٦/٠٥/٣١استاذامانى محمد محمد السيد حموده

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذعماد عيسى صالح محمد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذايناس حسين صادق احمد

حسام الدين محمد رفعت ابو سريع عبد 

٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذالجواد

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدمنى فاروق على محمد

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدرنده ابراهيم ابراهيم عبد البر

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعدوليد محمد الشحات عبد المنعم هيكل

٢٠٠٢/٠٤/٢١مدرسخالد حسين ابراهيم محمد

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرستغريد ابو الحسن راضى ابو طالب

٢٠٠٩/٠٦/٣٠مدرسنجالء فتحى محمد عويس

٢٠١١/١٠/٢٥مدرسايمان فوزى عمر عيسوى

٢٠١٤/٠٣/٢٥مدرسلمياء مختار عبد الحميد محمد

٢٠١٤/٠٣/٢٥مدرساحمد حسين بكر المصرى

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسزينب صالح الدين سعيد حسن

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسريهام محمد عبد العزيز محمود شاهين

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسهبة ابراهيم بيومى على مرعى

٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرساميرة محمد حسن خضر عبد هللا

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمحمد عزت عبد المقصود فرج

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرساحمد كارم احمد مرداش

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمروة محمد شاكر زكى

٢٠١٤/١٠/٠٨مدرس مساعدسارة احمد صالح سيد

المكتبات والمعلومات
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٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدمها سعد محمود محمد

٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعدزيزى حسين حسن احمد

٢٠١٥/٠٢/٢٥معيدالشيماء سيد محمود محمد جعفر

٢٠١٧/٠٤/٢٦معيداسراء على عبد السميع علي

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذناصر عبد الرحيم حسين محمد

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدسامية شاكر عبد اللطيف سالمة

٢٠٠٣/٠٣/٣٠مدرسجمال سعيد عبد الغنى عبد العاطى

٢٠٠٣/٠٦/٢٥مدرسمحمد السباعى محمد السباعى

٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسسونيا محمد سعيد عبد الغنى

٢٠٠٥/٠٨/٠١مدرسمحمد سيد أبو زيد عبد العال

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسعبد هللا محمد عبد هللا حميده

٢٠٠٧/٠٢/٢٥مدرسعزب شفيق احمد سعيد

فاطمة الزهراء جمال الدين محمد عبد 

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسالرحمن

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسرحاب الصفصافى احمد المرسى

٢٠١٣/٠١/٢٢مدرسطاهر محمد محمد محمد مرزوق

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسرباب المحمدى احمد الشافعى

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسمروة سمير محمد مصطفى

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسشادى سيد العتريس يحيى سيد

٢٠١٩/١١/٢٦مدرساميمة عبد الفتاح فهمى عويس

٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدمنى مصطفى محمود احمد

٢٠١٤/١١/٠٤مدرس مساعدفتحية محمود شحاته محمود

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدمروة نجيب محى الدين ابراهيم

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدهشام سيد على مرسى عبد هللا

٢٠١٧/٠٥/٠٢معيدناريمان محمدين أحمد محمدين عميرة

علوم المسرح

٢٠١٤/٠٦/١٧استاذمحمد احمد سيد احمد غانم

٢٠١٤/٠٩/٢٣استاذامانى محمد فهيم حافظ

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/١٢/٢٩استاذدعاء محمود محمود السيد عامر

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذنبيل محمد بهجت عبد الفتاح محمد

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدعبير منصور ابراهيم حجازى

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدمحمد سعد عبد الهادى محمد

٢٠٠٦/٠٤/٣٠مدرسدعاء عصام عبد الحكيم عبد السالم

٢٠١١/٠٤/١٩مدرسوحيد فوزى السيد السعدنى

٢٠١٢/١٢/٢٥مدرسفريد النقراشى نجيب بندارى

٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسوليد انور محمد خيرى

٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسهادية عبد الفتاح احمد موسى على

٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسمحمود مصطفى عبد المنعم شلبى

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسوالء احمد سعد البنا

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرساسماء عبد الفتاح يحيى الطاهر

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسهبة هللا سامى محمد محمد

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسوليد فوزى ابراهيم يوسف

ها اللغات الشرقية وآداب
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٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرساميرة سيد احمد السيد الوكيل

٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرساحمد عبد المنعم محمد على

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعديارا سعيد عبد الحميد حمدى محمد

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدمارينا هانى مكين كامل جورجى

ريهام احمد محمد رشاد احمد ابراهيم 

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدسعيد

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعداسماء عبد المؤمن احمد محمد خليفة

٢٠١٧/٠٥/١٠معيدليليان موسى خليل سيفين

٢٠١١/٠٣/٢٩استاذمحمد الشحات عبد الفتاح شاهين

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١١/١٠/٢٥استاذعبد المنصف سالم حسن نجم

٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذليلى ممدوح عبد الفتاح عزام

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذمحمد عبد ربه محمود عبد ربه

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذعبد الرحيم خلف عبد الرحيم بخيت

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذابراهيم محمد ابراهيم ابو طاحون

٢٠١٧/١٠/٣١استاذهناء محمد عدلى حسن محمد

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذصبحى السيد محمد احمد عاشور

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعدمها عبد المنعم احمد عقيل

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدتامر مختار محمد احمد

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدمحمد محمد مرسى على

٢٠٠٥/٠٢/٠١مدرسزينب سيد محمد محمود

٢٠١٣/٠٥/٢١مدرسمرفت عز الدين ابراهيم سيد العنانى

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسهالة محمد احمد احمد

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد يونس محمد موسى

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسمحمود لبيب حسن البكل

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسنورهان زيد امين محمد

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرساسماء حجاج امام حجاج

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسهبه رفعت محمد عبده غالى

٢٠١٢/١٢/٠٥مدرس مساعدايمان احمد السيد محمد عثمان

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعداميرة مصطفى محمد مصطفى

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدمروة عادل محمد غنيم

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدهويدا محمد عوض عبد الرحمن

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدربيع جمعه محمد مرسى

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدنجالء سيد عز الدين مرسى

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدشروق ابراهيم حسن حسين شحاده

٢٠١٦/٠٦/٢٩معيدهاجر محمود سعيد ابراهيم حميده

رئيس قسم٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذسحر فاروق الصادق بدر

٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذاحمد فاروق رضوان نوفيلى

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذامال كمال طه محمد

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذشيماء السيد سالم عمر

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذعماد الدين على احمد جابر

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذ مساعدهشام محمد عبد الغفار محمد

االثار والحضارة

االعالم



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدرباب عبد الرحمن هاشم خليفة

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدلبيبه عبد النبى ابراهيم عبد المعطى

٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدوليد محمد الهادى عواد

٢٠٠٧/١١/٢٥مدرسهبة هللا صالح السيد صالح

٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسمحمد هالل محمد سيد

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسداليا عبد المنعم صالح على

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسداليا مصطفى ابراهيم السواح

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسمحمد احمد جبر عبد العاطى

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرساحمد كمال احمد عبد الحافظ

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسهاجر محمد نوبى على

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسشيرين على موسى محمد نوار

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسمى احمد محمد كامل ابو السعود

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسالشيماء العزب حسين أحمد

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسانجى رجب شعبان حسين محمد

٢٠١٦/٠٢/١٦مدرسيسرا محمد اسامة اسماعيل خليل

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسسارة محمود عبد العزيز محمود

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسمروة محى محى سيد األهل

٢٠١٧/١١/١٦مدرساسالم سعد عبد هللا عبد الرحمن عز

والء محمد جمال الدين عبد العزيز 

٢٠١٨/١٢/١٣مدرسالشملول

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسنجوى ابراهيم سيد ابراهيم

٢٠١٩/١١/٢٦مدرسهدير احمد محمد طه

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسانجى لطفى عبد العزيز عيسى

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسابى سناء عبد هللا ابو زيد

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسمحمد فتحى عبد السميع مهدى

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسعمرو حسن ابراهيم حافظ

٢٠١٤/٠١/١٤مدرس مساعدنرمين شعبان عبد الجواد ابو زيد

٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعدحبيبة عبد العاطى بكرى عبد العاطى

٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدمحمد كمال محرز عمارة غالى

٢٠١٦/٠٦/٣٠مدرس مساعدامامة سناء عبد هللا ابو زيد

٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدهدير فريد محمود شكرى فريد

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدسمر عبد الكريم حسن عبد الحميد

٢٠١٥/٠٢/١٤معيدميار اسامة محمد النواوى

٢٠١٦/٠٥/٢٢معيدفاطمة سعيد عبد الحليم محمد

٢٠١٧/٠٥/٠٧معيدسلوى عادل محمد زكي علي

٢٠١٨/٠٧/١٢معيداحمد ابراهيم عبد الحفيظ عبد الرحمن

٢٠١٧/١٠/٣١استاذهيام عبده محمد فراج

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٧/١٠/٣١استاذسلوى محمد محمود احمد

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدسالم سيد عبد القوى السيد

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدتامر عبد الباسط عبد الفتاح عبد الرحمن

٢٠٠٧/٠٤/٢٩مدرسمحمد محمود محمد عثمان

اللغة االسبانية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسنهاد محمد ايهاب دسوقى بيبرس

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسرشا على عبد العظيم سعيد

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعددعاء سراج محمد مرسى

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعددينا عمرو على صديق

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدرضوى الصديق الصديق أبو النجا

٢٠١٨/٠٢/١١مدرس مساعدهناء حسن محمود العزب

٢٠١٤/٠٣/٠٥معيدشنوده عادل نصر يوسف

٢٠١٨/٠٧/١٢معيدمحمد احمد محمد محمد

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذوفاء عبد الرؤف محمد البيه احمد فراج

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذلمياء محمد فكرى محمد الشريف

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدشيرين طه محمد النوسانى

٢٠٠١/٠٩/٣٠مدرسامل كمال عبد الحافظ حنفى

٢٠٠٥/١١/٢٧مدرسمريم عبد الرازق احمد

٢٠١١/٠٩/٢٧مدرسجيهان ابراهيم محمد دياب

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسنسمة محمد حافظ ابراهيم عبد الرازق

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسسيد قطب امين قطب

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسهبة ابراهيم فؤاد صليحه

٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسرانيا زكريا عبد الصمد سليمان الجابرى

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدنيفين يوسف واصف يوسف

٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعدشريف محمد عبد المقصود عبد المطلب

٢٠١٣/٠٢/٢٨معيداسراء حسين محمد عبد الهادى

٢٠١٥/٠٢/٢٣معيدنورهان مصطفى عبد الحميد على

٢٠١٦/٠٥/٠٨معيدريهام محمد عبد العزيز احمد

٢٠١٧/٠٥/١٨معيدمريم حسين مصطفى محمود بركة

٢٠١٨/٠٧/١٢معيدعبد الرحمن جمال أحمد علي إبراهيم

٢٠١٩/١٠/٢١معيدطارق حسين مليجى أحمد

٢٠٢١/٠٢/٢١معيدياسمين احمد على محمد ابراهيم

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسيسرا كامل كامل حسين

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسمنى السيد محمد الشهاوى

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسامنية عز الدين محمد احمد الزيادى

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرساسماء على عبد الحميد على ابراهيم

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدنورا سعيد فراج مرسى

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدبسنت انور ابراهيم عبد المقصود محمد

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعداحمد كمال سعيد محمد

٢٠١٨/٠٧/١٦معيدشمس مجدى احمد علي شحاته

٢٠١٩/٠٩/٢١معيداسالم محمد عبد الملك أحمد عطية عنان

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٦/١٨استاذاحمد كامل راوى عثمان

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذابراهيم سالم ابراهيم حسن

اللغة العبرية

اللغة االيطالية

اللغة الصينية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذاحمد محمد الشحات عبد المنعم هيكل

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذ مساعدابو العزايم فرج هللا راشد عبد الرحمن

٢٠١٤/٠٦/٣٠مدرس مساعدشريف محمود حامد محمود

٢٠١٤/١١/٠٤مدرس مساعدمروة عالء الدين عبد الغفار حامد

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدهناء محمد على حسن

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدمحمد سالمة عيد سالمة



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٤/٠٢/١٥استاذ متفرغمها محمد فريد مصطفى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمرفت محمود عيسى الحسانين

٢٠١٥/٠٨/٢٣مدرس متفرغيسر صديق امين ابراهيم

٢٠١٧/٠٨/٠١مدرس متفرغاسامة عبد السميع محمود محمد سعد الدين

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال محمد مجدى حسنين

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغميشيل حليم شنودة عبد الملك

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى محمد محمد حسين الشناوى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغغريب عبد السميع غريب سليم

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغسوزان احمد كمال عبد الفتاح ابو ريه

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغجمال محمد محمد مرسى ابو شنب

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغنجوى عبد الحميد محمد سعد هللا

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغحسن احمد عرابى همام

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغرفعت عبد الباسط محمد جمعة

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمود حمدى محمد عبد الغنى جاد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد انور محمد محمد محروس اسماعيل

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير حسين ابراهيم محمد

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغايمان جالل احمد جالل

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود زكى جابر السيد

٢٠٠٤/٠٤/٢٥استاذ مساعد متفرغفؤادة عبد المنعم محمد البكرى

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد كمال عبد الرؤوف القاضى

٢٠٠٩/٠٣/٢١استاذ متفرغسهام عبد الرازق عشرى نصار

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغليلى حسين محمد السيد

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغنائلة ابراهيم عمارة عبد الرؤف

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغزبيده محمد عطا

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغفادية احمد حامد سراج الدين

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغمواهب عبد الفتاح ابراهيم صبرى

٢٠١١/٠٩/٠٢استاذ متفرغعبد السالم عبد الحليم عامر صبيح

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعاصم السيد احمد الدسوقى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعلى محمد محمد بركات

٢٠١٨/١٠/٠١استاذ مساعد متفرغاحمد عبد اللطيف حنفي محمد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغصالح خليل ابراهيم خليل سالم

٢٠٠٦/٠٨/٢٨مدرس متفرغنبيل احمد السيد اسماعيل

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغسليمان السيد محمد سليمان

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغايلين وهيب اقالديوس

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغحسن على حسن يوسف

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد عبد الفتاح محمد عبد السالم

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغفتحى ابراهيم احمد شلبى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة محمد احمد جمعة

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغوفيق محمد جمال الدين ابراهيم حسن

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغفاطمة محمد احمد عبد الصمد

االثار والحضارة

االجتماع

االعالم

التاريخ

الجغرافيا



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبده احمد السيد

٢٠٠٥/٠٨/٠١مدرس متفرغحسن على طلب عبد هللا

٢٠٠٥/٠٨/٢٩مدرس متفرغنبيلة ذكرى ذكى مرقس

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغعالء الدين محمد عبد المتعال

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد عبد المهيمن عبد هللا

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعطيات محمد محمد ابو السعود

٢٠١٣/٠٨/٢١استاذ متفرغمرفت عزت محمد بالى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمجدى عبد الحافظ عبد هللا صالح

٢٠١٦/٠٥/٢٢استاذ متفرغانور حامد احمد مغيث

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى احمد محمد ابو زيد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغنجاح محسن مدبولى خليل

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغاكرام فهمى حسين حسن

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسنية محمد مصطفى حسن دسوقى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة محمد على العنانى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغعاطف حسين عبد الحى النحاس

٢٠١٥/٠٨/٠١مدرس متفرغعلى امين احمد على

٢٠١٩/٠٨/٠١مدرس متفرغعالم عبده سعد ابراهيم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغصالح نصر محمد محمد األكشر

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغنهوت السيد احمد أمين العمروسى

٢٠٠٥/٠٨/٢٤مدرس متفرغعبد المعز عبد اللهى مصطفى

٢٠٠٧/٠٩/١٥استاذ مساعد متفرغاحمد حسن على محمد اإلمام

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغسلوى محمد حماد فرج

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى ثابت ذكرى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعزة عبد العزيز امين على جاد هللا

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغساليناس محمد عبد اللطيف

٢٠١٦/٠٧/٢٥استاذ متفرغنجوى طه محمد الزينى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغحورية حسن سرحان احمد

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمد هشام عبد الفتاح ابراهيم

٢٠١٨/٠٨/١٩استاذ مساعد متفرغميرفت محمد عبد اللطيف عبد الحميد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغراندا رشدى كامل حلمى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسامية عبد المجيد محمد ابو علم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محروس زايد محمد الفقى

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغنبوية امام عبد اللطيف محمد واكد

٢٠١٦/٠٦/٣٠استاذ متفرغحسين محمود حسين حمودة

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسناء عبد اللطيف حسين صبرى

٢٠١٣/٠٨/٠٥مدرس متفرغعبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد منصور

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغاكرام محمد عبد هللا سكر

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغكارم محمود محمود مرسى عزيز

اللغات الشرقية

اللغة االسبانية

اللغة االلمانية

اللغة االنجليزية

اللغة العبرية

اللغة االيطالية

الفلسفة



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٣/٠٨/٠١مدرس متفرغسيدة حامد عبد العال احمد

٢٠٠٣/٠٨/٠٩استاذ متفرغحسنى عبد الجليل يوسف موسى

٢٠٠٥/٠٨/٠١مدرس متفرغنوال السيد محمد زين الدين

٢٠١١/١١/٠١استاذ متفرغفاروق عبد الحكيم محمد امين

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغزكريا محمد توفيق محمد فهمى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغشهاب النمر اسماعيل احمد

٢٠١٢/٠٨/٠١مدرس متفرغحمدى حسين حسن سالمه

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنجوى محمود محمد احمد صقر

٢٠١٣/٠٨/١٩مدرس متفرغمحمد محمد ابو الوفا فرغلى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد الوهاب شحاتة

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغفتح هللا احمد احمد سليمان

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفاطمة الزهراء محمد سعاد جالل

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد على محمد سالمة

٢٠١٥/٠٧/١٣مدرس متفرغحسين جودة حسين جودة

٢٠١٧/٠٣/١٣استاذ متفرغعزت محمد جاد المولى محمد

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغصالح السيد محمود السروى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغشوقى عبد السالم محمد الدهان

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعائشة لطيف محمود عامر

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاشرف محمد محمود عالم

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفاطمة حسن سعد هللا قنديل

٢٠٢٠/٠٨/١٧استاذ متفرغمنصور على محمد عبد السميع

٢٠٢٠/٠٨/٢٣استاذ متفرغمجدى ابراهيم يوسف على

٢٠٢١/٠٨/٠٩استاذ متفرغجميل عبد المجيد حسين احمد

٢٠٠٥/٠١/١٥مدرس متفرغسهير حمودة حسن الصغير

٢٠٠٥/١١/٠١استاذ متفرغسامية ادوارد برسوم

٢٠٠٨/٠٤/٠٥استاذ متفرغسحر امين محرم

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغفاطمة خليل محمد الدسوقى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى محمد ابراهيم كورخان

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغابتهاج بهجت هاشم الحسامى

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغراوية محمد محمد عبد الشفيع حشيش

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغزينب محمد همام الهاشمى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى حسن شحاته سعفان

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعصام الدين محمد محمد عبد الفتاح

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغوفاء فاروق عبد الخالق حسن

٢٠٢١/٠٨/٠١مدرس متفرغسونيا يوسف اسماعيل كامل

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغعبد التواب عبد السالم احمد شرف الدين

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغنوال محمد عبد هللا عبد الفتاح

٢٠١٦/٠٨/٠١مدرس متفرغزينب محمد محمد ابو العينين محفوظ

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغزين الدين محمد عبد الهادي عطيه

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد محمود محمد نجيب

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغجيالن محمد محمود رياض

اللغة العربية

اللغة الفرنسية

المكتبات والمعلومات

علم النفس



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمنال محمود احمد عاشور

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد حسن محمد حسن غانم

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغزينب عبد المحسن درويش مصطفى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد المنعم علوان محمد منظور

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغهاشم محمد توفيق محمد

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغعايدة عبد الوهاب احمد عالم

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد صالح رجب رمضان حالوة

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسهير عفيفى محمود حماد

علوم المسرح


