
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 على امام الدين عز اسامة

  عميد الكلية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أستاذ دكتور

 يوسف الفتاح عبد القادر عبد منال

وكيل الكلية لشئون التعليم 

  والطالب

 

 أستاذ دكتور

 الدين سعد املوجود عبد اجلابر عبد سيد

قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا 

 والبحوث

 

  أستاذ دكتور

 طبل ابو على السيد امل

خدمة وكيل الكلية لشئون 

   اجملتمع وتنمية البيئة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٠/١٠/٢٦استاذمحمد عبد الفتاح يوسف بالل

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذمحمد حسن محمد حجاج

وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذامل السيد عىل ابو طبل

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدهالة عبد الجليل السيد عبد الجليل

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدوليد احمد يوسف موىس

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدايمن محمد عزت عبد السالم

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدغادة احمد عبد المنعم خريبه

ن مصطفن محمد ٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدانصاف حسي 

٢٠١٢/٠٢/٢٨مدرسوسام محمد حسن محمد كمال الدين البهيدى

٢٠١٣/٠١/٢٢مدرسمروة محمد عبد الفتاح حسن زيد

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسهالة محمد عباس طه

٢٠١٤/٠٩/٢٣مدرسىم احمد السيد حمد هللا

ى عبد الرحمن غنيم ٢٠١٥/٠٤/٢٨مدرسعمرو احمد صبر

ن ابراهيم محمد ٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسمحمد نبيل حسي 

٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسسارة نبيل عبد هللا عبد القادر

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسسىه احمد احسان عىل

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرسسمب  عبد العظيم محمد السيد

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسميالد ابو الخب  بشارة حنا

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسمحمد السعيد محمد موىس السيد

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسمحسن حسن عبد الحكيم سيد

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسسلوى اسامه سليم عبد العال

٢٠١٤/٠٤/٠٢مدرس مساعدمنن رجب سيد عبد الجيد

٢٠١٦/٠٥/٠٨مدرس مساعداسالم جمال عبد الجابر عالم

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعداحمد هشام مصطفن مصطفن

ن ن عىل حسي  ٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدرنا صالح الدين حسي 

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدهدير ساىم عباس حسام

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدتامر عبد العزيز عبد المجيد محمد

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعداحمد نادى دانيال عبد القوى

٢٠١٩/٠٩/١٨مدرس مساعداحمد محمود السيد البدوى

٢٠١٩/١٢/٠٣مدرس مساعدوائل عيد فتىح عيىس

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعددعاء عبد هللا عبد المحسن عىل رضوان

٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدايمان اسماعيل محمد اسماعيل

٢٠١٥/٠١/٢٧معيداحمد محمد عبد البصب  السيد صوار

٢٠١٥/٠٢/٠٥معيدعبد هللا عصام عبد هللا حسن عىل

٢٠١٦/٠٣/٢٣معيداحمد عادل عمر منصور

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيديحن  صالح مرىس شافىع غانم

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيداية احمد حىحر أحمد معوض

علوم الحاسب



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيداحمد مصطفن محمد أحمد يونس

٢٠١٨/٠٤/١٠معيدعبد الرحمن محمود يوسف طه محمد

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدمحمد كمال محمد عبده

٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدمصطفن مجدى سيد محمد صالح

ف بخيت عبد العال ٢٠١٩/١٠/٠٧معيداحمد اشر

٢٠٢٠/١١/١٢معيدسلىم عالء الدين السيد مرتضن

٢٠٢٠/١١/١٢معيدىم مختار مصطفن عيىس
٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمد محمد عبد الفتاح محمد خب  هللا

٢٠١٠/١١/٣٠استاذليىل محمد الفنجرى

عميد الكلية٢٠١٧/٠١/٢٤استاذاسامة عز الدين امام عىل

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذمحمود محمد احمد عبد اللطيف

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذسيد عبد الجابر عبد الموجود سعد الدين
٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذايمن السيد الشحات السيد خضن

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذمنن محمد نض عياط

٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذ مساعددعاء سعد حسن الزنفىل

٢٠١٥/٠٢/٢٤استاذ مساعدمحمد ابراهيم بيوىم مرىع

يف عبد القادر عبد الننر خليف ٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدشر

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعداحمد بهاء الدين محمد فريد سيد احمد

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدامانن محمد محمد محمد عبده

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدمنال عبد القادر عبد الفتاح يوسف

قائم بعمل وكيل الكلية للتعليم 

والطالب

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدشيماء محمد عزت محمد سالمة

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدمروة صالح فرحان محمد
٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمود مصطفن محمد مصطفن

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدليىل عبد اللطيف عبد المجيد عبد اللطيف

٢٠٠٩/٠٧/٢٨مدرسشيماء محمد رشاد عيىس

٢٠١٠/٠٧/٢٧مدرسأمانن محمد عبد السميع عبد الحليم

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسحنان فهىم فهىم فهىم مرىس

ن عبد الحكيم عثمان قاسم ٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسنرمي 

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسليىل محمد عبد الحميد محمد

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسنور مصطفن عبد الحميد مصطفن

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرساحمد السيد محمود يعقوب

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسىم محمود محمود الدفراوى

٢٠٢١/٠٤/٢٧مدرسصفاء مجدى سعد ابو العزايم

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدسارة محمد احمد نعيم عبد المعىط

ن ٢٠١٧/٠٥/٠٧مدرس مساعدايناس محمد فتىح حسي 

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدهالل احمد سليمان محمد

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدعبد هللا سيد يس ابو النجا

نظم معلومات



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدمصطفن عادل محمد عبد الرحمن زايد

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدوائل محمد عباس عباس

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدمروه محمد السعيد حسن كشك

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدهيثم عىل محمد غالب

يف مسعد عبد الفتاح محمد ٢٠١٠/١٠/٠٥معيدشر

ن عبد الفتاح السيد عبد العال ٢٠١١/٠٩/٠٨معيدمعب 

٢٠١٤/٠٤/٢٢معيدهند سيد انور عبد العال

٢٠١٤/٠٥/٢١معيدايه هشام محمد احمد سالم

ن ابراهيم ٢٠١٥/٠٢/٠٥معيدهدير اسماعيل ياسي 

٢٠١٥/٠٢/١٩معيدمحمد احمد ابو المكارم المرىس نصب 

٢٠١٦/٠٢/١٦معيديارا عبد الستار عبد المجيد هاشم

٢٠١٦/٠٣/٠٧معيدعمرو عصام سيد حسن

٢٠١٦/٠٥/٢٢معيداية محمد عىل احمد رضوان

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدنسمة طلعت عباس محمود

ن ٢٠١٨/٠٤/٠٢معيدخلود محمد كامل محمد حسني 

٢٠١٨/٠٤/١٨معيدسماء احمد مصطفن إبراهيم

٢٠١٨/٠٥/١٠معيداية الرحمن كمال الدين رمضان

٢٠١٨/٠٦/٢٨معيديارا محمد سيد عبد القوى الشنتناوى

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدرمضان نض رمضان محمد

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدسعد معوض محمد معوض خليفة

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدمشيل سمب  زكي جاد

٢٠٢٠/١١/١٢معيداية ماهر احمد عىل االشهب

٢٠٢٠/١١/١٢معيدحسام حسن سيد بكر

رئيس قسم٢٠١٢/٠٥/٢٩استاذ مساعدمحمود محمد محمود حسن

٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذ مساعدرويدا عبد الحميد صادق منصور

ن
ن السيد واف ٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدماجد حسي 

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدياش حفنن عبد الحليم عيىس

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدطه مهدى محمد عرانر محمد

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدنهلة احمد محمد سعيد الحجار

٢٠٠٦/٠٥/٢٨مدرسحسام الدين مصطفن شمردن

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدسمر فتىح مختار سالم

تكنولوجيا المعلومات



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/٠٢/١١مدرس مساعدبيشوى بديع فهىم موىس

٢٠١٩/٠٤/١٠مدرس مساعداسالم زكريا احمد مصطفن حميد

يل يل عبد هللا جبر ٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعداية عبد هللا جبر

٢٠١٠/١١/٠٧معيداسيل رمضان ابراهيم عبد الننر

٢٠١٥/٠٣/٠٨معيداحمد نبيل ابراهيم عمران

٢٠١٦/٠٢/١٦معيديحن  ابو الخب  يحن  سليمان

٢٠١٦/٠٣/٠٧معيدسمر سعيد حسن عىل هبيله

ن خليفة ٢٠١٧/٠٢/١٥معيداالء عبد العزيز حسي 

٢٠١٨/٠٤/١٧معيدابراهيم محسن حامد سليم

٢٠١٨/٠٧/١٦معيدامنية احمد ابو العال محمد عىلي

٢٠١٩/٠٦/١٥معيدزينب يرسى محمد رضوان

ي كامل
٢٠١٩/٠٦/١٥معيدهيام محفوظ مصطفن

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعبد الرحمن ايهاب سمب  عبد القادر



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٥/٠٩/٠٩استاذ متفرغمصطفى سامى محمود مصطفى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعاطف زكى محمد غلوش

٢٠١٢/٠٨/٢٧استاذ متفرغعبادة سرحان احمد البدوى عبادة

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعلياء عبد الحليم عبد الرازق يوسف

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد شرف الدين احمد شرف الدين

٢٠٢١/٠٨/٠٤استاذ متفرغمها عطية محمود هنا

علوم الحاسب

نظم معلومات


