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الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١١/١١/٢٩استاذسلوى ابو العال محمود محمد

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذمحمد محمود محمود عىل العربى

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذدعاء خالد محمد حاتم

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذمنال عبد الرحيم حسن احمد يوسف

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذرهام حسن عبد السميع محسن

ن فرغىل بيوىم حلبص رئيس قسم٢٠١٧/٠٩/١٩استاذنفي 

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذايهاب محمود حنفن اسماعيل عبد الحميد

قاوى ٢٠١٩/٠١/٢٢استاذداليا احمد فؤاد السيد الشر

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذايمان محمد السيد موىس البنا

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدوليد محمد الغمرى محمد ابراهيم

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعداكمل حامد حامد عبد الرحمن

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذ مساعدهبة هللا عثمان عبد الرحيم عثمان ذهنن

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدعواطف صالح عبد العال حسن

٢٠٠٧/٠٦/٢٤مدرسمجدى محمد حامد ابراهيم

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسرباب منىه حامد سالم

٢٠١٣/١٢/٣١مدرسنشين يوسف ابو مسلم ابراهيم

٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسمنن احمد احمد الميت

٢٠١٦/١٠/٢٥مدرسرحاب هللا احمد هابن عبد الدايم

ن سعيد عباس احمد ٢٠١٧/١٠/٣١مدرسنرمي 

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسفينى سعيد فهىم اندراوس

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدماهيتاب ماهر محمد الشافىع

ن محمد احمد عىل ٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدياسمي 

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدارساء احمد عبد العليم سالم

٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدمنة هللا محمود احمد محمود رزق

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدري  هام احمد محمد انور سيد وهبه

ن حامد ٢٠١٧/٠٣/١٤معيدسلىمي خالد حسي 

الزخرفه



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٤/٢٢معيدهبة مثابر تميم وجدي محمد حسن

ن سلطان ٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذمنال عيىس حسي 

رئيس قسم٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذحنان محمد حسن ابراهيم

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذسماح جمال محمد عىل

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذوائل محمد احمد عنابن

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذمصطفن محمود يشى احمد متبوىل يشى

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذمروة عبد اللطيف المهدى خفاجى

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذايمان مصطفن عبد الحميد خليل

٢٠١٩/١٢/٣١استاذاحمد جمال الدين عبد العزيز حسن بالل

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذهشام احمد احمد عىل مرىع

٢٠١٠/٠٦/٢٩مدرسوليد أحمد محمد محمود

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرساسماء فتىح عبد الحميد رومية

٢٠١٧/٠١/٢٤مدرساحمد محمد عبد المتجىل السعدبن

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسماجد سعيد ابراهيم حسن

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسايمان ابو العزم عبد المجيد القلىسر

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسممدوح صالح محمد عىل

٢٠٢٠/٠١/٢١مدرسارساء الحسينن ابراهيم عبد الوهاب

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرسمحمد اسامة مصطفن عبد العظيم

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدعىل خالد عىل عويس

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدمصطفن حسن كامل محمد

٢٠١٤/٠٢/٢٠معيدسارة صالح محمود متوىلي

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمنة هللا طارق عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

٢٠١٠/٠٣/٣٠استاذطارق اسماعيل محمد عبد اللطيف

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذسيد عبده احمد عبده

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذعبي  حمدى محمد محمود

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

التصميم الصن       اىع



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذصفاء ابراهيم عبد الفتاح حنفن

ى ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذرحاب محمود محمد كامل الهبي 

٢٠١٦/١١/٢٩استاذجورج وجيه عزيز بدوى

ن كامل محمد الجداوى ٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذنرمي 

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذاسامة يوسف محمد محمد

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذمحمد عبد الحميد محمد سالم الحلو

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذعصام عودة احمد عودة

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذيش محمد الحافظ عىل

٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذ مساعدحسن رضوان محمد حسن

٢٠١٣/٠٣/١٩استاذ مساعدمحمد محمد رياض عبد السالم

٢٠١٣/٠٣/١٩استاذ مساعداحمد كمال عىل عبد السالم

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذ مساعدهابن محمد السعيد أبو الفتوح

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدهيثم محمد جالل محمد كمال

٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسهشام محمد عبد العظيم

٢٠٠٦/١١/٢٦مدرسمحمد السيد السيد احمد

ن احمد ٢٠٠٨/٠٦/٢٩مدرسمحمد فريد حسي 

٢٠١٥/٠٨/٣١مدرساحمد مصطفن رموزى عىل

يف محمود عبد السميع محمد ٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسرسر

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسرحاب طه يوسف عبد الفتاح

٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسمصطفن محمود شحاته محمود محاسن

ن
٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسفاطمة محمود محمد هندى عبد الشاف

٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعدعمر بن عبد العزيز مخلص حسن عبد السالم

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدسارة سيف الدين سيد طه

٢٠٠٧/٠٨/٢٦استاذاسماعيل ابراهيم محمود عىل

٢٠٠٨/٠٢/٢٤استاذطارق صالح سعيد صالح

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذفاطمة عىل متوىل معىل

يكو الغزل والنسيج والتر



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٩/١٢/٢٩استاذمحمد متوىل متوىل عامر

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذغالية الشناوى ابراهيم سليم

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذسعدية عمر خليل ابراهيم

٢٠١٢/١٠/٣٠استاذتامر فاروق محمد عىل خليفة

٢٠١٢/١١/٢٧استاذطارق عبد الرحمن احمد عبد هللا

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذاسامة عز الدين عىل احمد حالوه

ة سعد محمود يوسف ٢٠١٤/٠١/٢٨استاذامي 

ن عبد هللا ٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذهند احمد امي 

٢٠١٥/١١/٢٤استاذاسامة محروس قبيىص سيد

٢٠١٥/١١/٢٤استاذغادة احمد محمد بيوىم

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذعفاف فرج عبد المطلب شهية

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذطارق احمد ابراهيم خليل

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذجمال محمد عبد الحميد رضوان

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذمحمد السعيد عثمان درغام

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذايمان رمضان محمود عىل حمود

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذسامر سعيد سيد رضوان

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذعال محمد محسن عبد الرحمن درويش

٢٠١٧/٠١/٢٦استاذصباح عبد العزيز محمد القصنى

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذرشا عبد الهادى محمد عبد الهادى

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذمحمد عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد

ن ٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذنهلة فوزى احمد حسي 

ن مصطفن مطر ٢٠١٨/١١/٢٧استاذاحمد امي 

ى
٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذراوية عىل عىل عبد الباف

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذعال عبد السالم بركات محمد

٢٠٠٩/١٠/٢٧استاذ مساعدابراهيم محمد احمد قطامش

٢٠١٤/٠٣/٢٥استاذ مساعدنهلة عبد المحسن حسن احمد

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذ مساعدايمان محمد عىل ابو طالب



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدخالد منصور عبد الحافظ منصور نصار

٢٠١٦/١١/٢٩استاذ مساعدسعيد صبىح عبد الحميد محمد

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدعبي  احمد سيد محمد داود

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدمصطفن عزت محمد عىل مسعود

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدشيماء اسماعيل اسماعيل محمد عامر

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدايمن السيد ابراهيم رمضان

٢٠٠٦/٠٤/٣٠مدرسامل السيد احمد صقر

٢٠٠٧/٠٦/٢٤مدرسيشى رشاد محمد يوسف

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسفاتن محمد عبد التواب محمد

وك ٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسهبه خميس عبد التواب ميى

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسحافظ سعيد حافظ عىل محمد

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسايمان زاهر جودة السيد

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسشيماء محمد عصام عبد المحسن زهران

٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدابتهال عبد المنعم محمد محمد قناوى

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدمروة مصطفن مصطفن محمد قطب

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعداسماء كامل عطيه محمد جروده

٢٠١٩/١٠/١٠مدرس مساعدمحمد محمد نجيب شبل احمد ابراهيم

ة المغازى محمد حسن العزب ٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعدامي 

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدمصطفن محمود مصطفن عبد الفتاح عيد

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعداية السيد محمد احمد السيد حبش

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدارساء رمضان عبد الونيس رمضان عبودة

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدنورهان طارق حسن الصعيدي

ف عبد الفتاح سعيد ٢٠٢٠/١١/١٢معيدالشيماء ارسر

ن  محمد حسي 
رئيس قسم٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذهبه مصطفن

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذهبه فاروق حلىم منصور

يف حسن عبد السالم حسن خميس وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذرسر

ز طباعة المنسوجات والصباغة والتجهت 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/١١/٢٧استاذنجالء ابراهيم محمد الوكيل

٢٠١٢/١٢/٢٥استاذعبي  ابراهيم فتح هللا احمد

٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذجيهان مصطفن شكرى مصطفن

 عثمان الخطيب
ى
٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذهالة شوف

وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذداليا فكرى جمال ابراهيم

٢٠١٤/١٢/٣٠استاذاسماء عبد هللا سالم عبد هللا

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذداليا مأمون عبد الحميد نوفل

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذرانيا السيد العربى محمد المرصى

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذسحر احمد ابراهيم منصور

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذايناس محمد رضا عبد العزيز فتوح

ن ابراهيم عبد الثالوث هرمينا ٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذجاكلي 

ى ٢٠١٨/١٠/٢٣استاذوسام محمد رضا عبد العزيز الزعي 

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذايمان محمد انيس عبد العال

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذمحمد محمود محمد عفيفن عيىس

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذعمرو عماد الدين عبد اللطيف عالم

ن ٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدىم فايز محمد شاهي 

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدهبة محمد خليل خضي 

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعددعاء احمد حامد خليل

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدامابن حمدى فهيم سند

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعداالمي  محمد امام منصور امام

٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسشيماء عبد العزيز حامد شاكر

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسندى سعد الدين انور محمد

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسري  هام محمد عبد السالم عبد الحميد

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدشيماء سيد قاسم خرصن

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدهالة مجدى فرحات منصور

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدسليمان رمضان سليمان بركات

ن ن حمدى حسن حسي  ٢٠١٤/٠٢/٢٠معيدنيفي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٥/٠٣/١٦معيدسارة عمارة عبد المقصود عمارة

٢٠١٦/٠٤/٢١معيدشيماء صالح عبد هللا محمود

٢٠١٧/٠٢/٢٢معيدهاجر جمال رشاد عىل

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيدامنية عبد هللا السعيد يوسف نصار

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدهدى احمد جعفر محمد فتىحي

٢٠٠٩/١٠/٢٧استاذاحمد حسنن خطاب نجم الدين

٢٠٠٩/١١/٢٤استاذمحمد البدرى عبد الكريم محمد

٢٠١٢/١١/٢٧استاذيارس محمد عيد حسن

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذعماد الدين سيد عبد الفتاح جوهر

٢٠١٥/١٠/٢٧استاذماجد محمد كمال يوسف موىس

٢٠١٥/١١/٢٤استاذعمرو محمد جمال الدين محمد حسن حسونه

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذنشوة مصطفن حافظ محمد عىل

ة جباىل محمد محمد جيى ٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذبهي 

٢٠١٨/٠٤/٢٤استاذضىح مصطفن عبد المنعم الدمرداش

٢٠١٨/١١/٢٧استاذمنال عبد العزيز محمد سيف

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذغادة عبد هللا لطفن الخوىل

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذنشين نرص الدين حسن احمد

 محمد منصور
ى
٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذالفت شوف

ين سيد محمد حسن ٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذرسر

٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذخالد محمود عبده عبد هللا

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدغادة اسماعيل محمد اسماعيل الجمل

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدوفاء عبد الراضن قرىسر عبد المجيد

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدوديان طلعت عباس حسن

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدرشا وجدى خليل ابراهيم

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدايمان رأفت سعد السيد

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدشيماء مصطفن احمد محمد شحاته

المالبس الجاهزة



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدغادة عبد السالم بركات محمد

ة محمود محمد ٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسشهي 

٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسنىه مجدى ابراهيم عىل

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسرشا احمد حنفن بيوىم

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسكريمان عىل بيك عبد الرحمن

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرساية فتىح عبد الحميد احمد رومية

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعداسماء رفيع محمد احمد بركات

٢٠١٦/٠٥/٠٨معيدتريز زىك حسنن زىك

٢٠١٨/٠٥/١٦معيداية داود محمد محمد داود

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدندى طارق سيد محمد عبد اللطيف

٢٠١٠/١٠/٢٦استاذايمن عىل عىل جودة

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذفتىح عبد الوهاب عثمان السيد

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذعال حمدى السيد عطية

٢٠١٤/١١/٢٥استاذ مساعدسناء عبد الجواد عيىس عبد الجواد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدمنن محمود شمس الدين اسماعيل

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدضياء الدين عبد الدايم عمر داود

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدنوال احمد ابراهيم خرصن

٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدفاطمة محمد عبد المنعم درويش

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدفاتن عبد الفتاح متوىل عىل

ين عبد القادر محمد الفيوىم ٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسشي 

٢٠٠٦/١٢/٢٤مدرسخالد رساج الدين فهىم رساج

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسشيماء اسامة عبد الحميد السيد طلب

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمروة زكريا محمد عىل

٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسنهله محمد حامد رشوان القوبن

٢٠١٢/٠٦/٢٨مدرس مساعدماجد محمد زىك حسان

ين السعيد السيد احمد ٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدشي 

الخزف



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدساندى بدر راغب اقالديوس

٢٠١٧/٠٦/٢٨مدرس مساعدايه نزيه مىح ابو ليله

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدايمان احمد فؤاد محمد

٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدمريم صبىح عطا جريس ابراهيم

ي ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمحمد السيد أحمد إمبابى

٢٠١١/٠٤/١٩استاذسلوى محمود عىل حسن

٢٠١٢/٠٢/٢٨استاذلمياء عبد الكريم قاسم محمد

٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذريم رجاء العصفورى رجاء

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذتامر عبد اللطيف عبد الرازق عبد الغفار

يس الحلوابن ٢٠١٣/١٠/٢٩استاذفاتن فاروق احمد عيى

٢٠١٣/١٠/٢٩استاذعبي  حسن عبده مصطفن

عميد الكلية٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذميسون محمد قطب عبد العال

ن وهبه الريفن ٢٠١٤/١٠/٢٨استاذجيهان حسي 

ى عبد الفتاح العجماوى ٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذايهاب محمد صيى

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذايناس محمود محمد حسن

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذرشا محمود السيد محمود

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذسمر هابن السعيد ابو دنيا

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذرانيا فاروق عبد العظيم نخيل

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذدينا جمال الدين احمد عبد هللا عبود

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذنشين عزت جمال الدين محمود عزت

٢٠١٠/٠١/٢٦استاذ مساعدمحمد سعد عبد الرحمن قردش

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعديارس احمد حسن عمار

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدىم عىل محمد عىل ندا

٢٠٠٦/٠٥/٢٨مدرسمحمد محمود كمال الدين جالل الدين

ن ٢٠١٠/٠٧/٢٧مدرسرشا ابراهيم محمد أمي 

ن عزت جمال الدين محمود عزت ٢٠١٢/٠٦/٢٦مدرسنيفي 

اإلعالن



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٤/٠٢/٢٥مدرسالهام عبد الرحمن ابراهيم شحاته محمد

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسلينا عاطف عبد العزيز حسن

٢٠١٧/٠٢/٢٦مدرسداليا محسن جابر علوابن

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسمروة عادل عطية محمد سعده

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسهبة محمد محمود فتىح عبد الفتاح

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدهبه نظىم خليل ابو العطا موىس

٢٠١٨/٠٤/١١مدرس مساعدراىم محمود محمد قناوى

ن ٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدمروة محمد سمي  محمد سعد الدين حسني 

ة مختار حسنن حافظ ٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدامي 

ن الرحمابن ٢٠١٦/٠٥/١٥معيدارساء محمد توفيق امي 

ن ن محمد احمد حسي  ٢٠١٦/٠٥/٢٢معيدانتصار حسي 

٢٠١٧/٠٣/١٣معيدسها محمود إبراهيم محمد سالم

٢٠١٨/٠٤/٢٢معيدنورهان ماجد مصطفن عبد المعبود

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدهبة هللا وائل فتىحي طوبار

ين هشام ابراهيم خليل ٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدشي 

٢٠٠٦/٠٦/٢٥استاذابراهيم محمد ابراهيم يوسف

٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذهناء احمد عبد الغنن القزاز

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذاحمد محمد عبد الننى حماد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذمحمد حسن محمد عىل الخشاب

٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذحسام الدين فاروق فهىم النحاس

٢٠١٧/١٠/٣١استاذحسام الدين نظىم حسنن مطاوع

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذسحر شمس الدين محمد محمود

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذماهر ابراهيم محمد الصفنى

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذيارس سعيد محمد بندارى

ن سعد الدين عبد الرحمن سالم ٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذنيفي 

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذرشا محمد عىل حسن

الزجاج



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذامجد محمد حسنن عبد الحليم محمد

٢٠٠٩/١١/٢٤استاذ مساعدوليد أنىس أحمد الحماىم

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدعال عبد اللطيف محمد السيد

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعدري  هام محمد بهاء الدين سيد سليمان

ن عبد الننى ٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعددعاء حامد حسي 

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدهاجر سعيد احمد محمد حفناوى

ى
٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدشيماء سالمة ابراهيم دسوف

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمنن سيد رمضان احمد

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسوالء حامد محمد حمزة

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسىم احمد فادى عوض السيد

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسسارة عمرو محمد مختار ابراهيم

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسدينا سعيد كامل سليمان

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرسسمر محمود احمد محمد جمعة

ن ابو سيف ٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدامل خالد حسي 

ي ٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدمريم احمد الهالىل ربيع عبد الننى

وك محمود زيدان (2)رئيس قسم٢٠٠٧/١٢/٣٠استاذمدحت ميى

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذخالد محمد جاد سعيد عطا هللا

٢٠١٥/١١/٢٤استاذاحمد حامد مصطفن مصطفن المعالوى

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذعمرو محمد عبد القادر هدية

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذوائل محمد جليل محمد جليل ابراهيم

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذمحمد عبد هللا طه عبد المقصود

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذعماد شفيق عبد الرحمن حشاد

٢٠١٨/١١/٢٧استاذمحمد محمد عطا هللا هالل

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذوليد ابراهيم حسن عيد

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعديارس محمد الصادق عبد العزيز

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعديارس عيد محمد عىل

االثاثات واالنشاءات المعدنية  والحديدية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١١/١١/٢٩مدرسوليد عبد الفتاح عبد السالم عفيفن

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسماهيتاب حسن البنا عبد العزيز

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمحمد زكريا محمد عىل

٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسداليا محمود خليل ابراهيم

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسايمن عىل عبد الحليم محمود

٢٠١٥/٠٦/٠٧مدرس مساعدايمن مصطفن محمد اسماعيل

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرس مساعدايمن ناجى صالح عبد العظيم

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعداحمد صالح عبد العظيم محمد

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدشيماء جابر مصطفن حسن الوكيل

ف محمد شعبان ٢٠١٤/٠٣/١٦معيدمحمد ارسر

٢٠١٦/٠٥/٢٢معيداسالم محمد عادل عىل يونس

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدعبد الرحمن مهدى عىلي أحمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/١١/٢٤استاذمنال هالل ايوب جرجس

٢٠١٥/١٠/٢٧استاذ مساعدحاتم توفيق احمد احمد

٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدامنية صالح الدين عبد الرحمن عطية

ن ابراهيم ٢٠٢٠/٠٥/١٩استاذ مساعدمروان عبد هللا حسي 

ن شكرى ٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسمحمد محمود حسي 

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسمروة محمد مصطفن المرصى

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسمروة محمد محمد متوىل محمود

٢٠١٧/٠١/٠٤مدرس مساعدمحمد سليم محمد سليم

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعداحمد ساىم اسماعيل عبده

ف سعد فرح ٢٠١٣/٠٥/١٤معيدمينا ارسر

ن ٢٠١٦/٠٨/٢٤معيدلمياء مجدى توفيق حسي 

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذمحمد عطية محمد الفرحابى

٢٠١٠/٠١/٢٦استاذجورج نوبار باغوس سيمونيان

ميم النحت والتشكيل المعمارى والتر

الطباعة والنشر والتغليف



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ن السيد النحيف ٢٠١١/١١/٢٩استاذمجدى حسي 

٢٠١١/١١/٢٩استاذرمضان عبد الرحمن رمضان محمود

 محمد ابو زيد
ى
٢٠١٣/١١/٢٦استاذرضا شوف

رئيس قسم٢٠١٣/١١/٢٦استاذعبي  سيد محمود ابراهيم

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذرانيا فوزى محمد عىل

ن سالم ٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذجالل عىل محمد حساني 

ن عبد العزيز محمود صالح ٢٠١٤/١٠/٢٨استاذنيفي 

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذعادل محمد محمد خضي 

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذخالد طلعت يوسف حسن

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذاحمد محمود يشى احمد متبوىل يشى

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذنرص مصطفن محمد مصطفن

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذمروة ابراهيم سليمان محمد

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذسامح مصطفن زىك حسان

٢٠١٨/١١/٢٧استاذنها عبد هللا عبد المحسن محمد

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذعبد الرحمن رجب حسن عىل

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذمصطفن محمود محمد خليل

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذرنده درويش محمد درويش

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذابراهيم محمد عصمت ابراهيم واىل

ن الففى ٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذمحمود فاروق محمود أمي 

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدمجدى عزت عبد القادر عىل جالل

ن محمد ٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذ مساعدحنان عبد الرؤوف حسني 

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعداحمد احمد محمد علوان

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدتامر عىل عبد المجيد خليل

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدمنن محمود محمود عىل

ن حسن ٢٠٠٨/٠٧/٢٧مدرسمحمد صديق حسي 

ن محمد حسن ٢٠٠٨/١٠/٢٧مدرسهشام حسي 

ف عبد الرحمن السيد سعد ٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسارسر



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسعمرو محمد اسامة عبد العزيز صقر

٢٠١٥/٠٥/٢٦مدرسهيثم محمد نجيب مصطفن محمد

ن ٢٠١٨/١٠/٢٣مدرساسماء محمد سلطان حسني 

٢٠١٨/١١/٢٧مدرساحمد عادل محمد زىك

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسيحن  ابراهيم محمد خليفة

٢٠١٣/١٢/٠٥مدرس مساعدراىم ممدوح محمد فهىم حمادى

ن محمد شعبان فرج ٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدمها امي 

٢٠١٧/٠٤/٠٩مدرس مساعدسوزان محمد فرحات حسن

٢٠١٧/٠٩/٢٠مدرس مساعدسارة محمد ابو الفتوح محمد ابو الدهب

٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدجهاد عيد حسن محمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذمحمود عبد الننى محمد احمد

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذوسام انىس ابراهيم محمد

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدعبد الرحمن ابو زيد محمد ابو زيد

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدهبة هللا مسعد محمد سليم ابراهيم

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدمحمد شهدى احمد مرزوق

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدسماء احمد وحيد مصطفن عىل صالح

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعداسالم السيد محمد ابراهيم غريب

٢٠١٥/١٢/٢٩مدرساحمد زىك عبد الهادى موىس

٢٠١٨/٠٥/٢٩مدرسوالء عز الدين زىك عفيفن

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسهالة مهدى عىل عىل

٢٠١٥/٠٢/٠٥مدرس مساعدشيماء جمال ساىم عبد الحميد

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدمنة هللا مصطفن محمد احمد سعد الروينن

ن  خالد محمد حسي 
٢٠١٩/٠٧/٢٨معيدتفى

٢٠١٠/٠٤/٢٧استاذعىل محمد سنوىس محمد

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذعال عىل هاشم سليمان

المنتجات المعدنية والحىل

التصميم الداخىل واالثاث



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

رئيس قسم٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذمها محمد امام احمد الحلنى

٢٠١٢/١١/٢٧استاذامل عبد الخالق محمود عواد

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذصديقة عبد هللا عبد الشكور كامل

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذباسم حسن عبده محمد

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذرضا بىه الدين مصطفن يوسف

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذمحمد حسن احمد محمد امام

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذوائل رأفت محمود هالل

ن القصنى ن ماجد امي  ٢٠١٦/١١/٢٩استاذنرمي 

٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذرانية مسعد سعد مسعد

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذامابن احمد عبد السيد خرصن

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذعال محمد سمي  اسماعيل مصطفن

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذعالء محمد جابر عبد الحليم االنصارى

ن ابراهيم عبد الرحمن ف حسي  ٢٠١٧/١٢/٢٦استاذارسر

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذدعاء عبد الرحمن محمد جودة

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذاسماء عبد الجواد السباىع عبد العزيز

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذمها محمود ابراهيم عبد العال

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذسلوى يوسف عبد البارى يوسف

ى محمد مصطفن هالل ن احمد صيى ٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذنرمي 

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذاسماء حامد عبد المقصود السيد

٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذاحمد سمي  كامل عىل محمد

٢٠١٤/٠٣/٢٥استاذ مساعدابتسام محمد عبد الوهاب عىل

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذ مساعدمحمود احمد حسن محمد

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدايناس حسنن ابراهيم عانوس

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعديارس سيد البدوى عبد اللطيف محمد

ن طنطاوى ٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدضياء الدين محمد امي 

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعددينا فكرى جمال ابراهيم

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدداليا محمد عزت ابو مسلم سليم



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

ن ن توفيق حسي  ٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدمروة حسي 

ن محمد محسن حسن ٢٠٠٦/١٠/٢٢مدرسنرمي 

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرسحسام محمود ابراهيم عىل الوردابن

٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرساحمد محمد محمد ابراهيم

٢٠١٥/٠٢/٢٤مدرسحمدى سيد محمد ابراهيم

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسدعاء محمد عبد الملك محمد العايدى

٢٠١٥/١١/٢٤مدرساحمد محمد محمد عبد الرازق

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسسارة فوزى مصطفن محمد شعبان

ن ٢٠٠٥/٠٣/٠٣مدرس مساعدريحان حمدى ريحان حسي 

ن محمد يف امي  ف رسر ٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدايه االرسر

٢٠١٥/٠٣/٠٤مدرس مساعداالء مجدى سيد عبد الحميد

ن يف كامل محمود شاهي  ٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدداليا رسر

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعديمنن خالد ابراهيم محمد

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدسارة محمد جمال الدين محمد حسن

ن عادل عبد المنعم ابراهيم ٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعدياسمي 

ن محمد سيد محمد نور ٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدياسمي 

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعداالء محمد محمد عبد الغفار

بينن ف عبد العزيز ابراهيم احمد الشر ٢٠٢١/٠٤/٢١مدرس مساعددينا ارسر

٢٠١٥/٠٣/٠٥معيداالء منصور مصطفن مصطفن نارص

٢٠١٦/٠٤/٢٧معيدسمر حسام الدين احمد عبد الودود

٢٠١٧/٠٢/٢٠معيدنسمة سيد جالل إبراهيم

٢٠١٨/٠٤/٢٤معيدندى شهاب محمد السعيد فودة

ي السيد
٢٠١٩/٠٦/٠٩معيداسماء مدحت عبد العزيز مصطفن

٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد محمود سعيد حسام الدين



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعطيات محمد بيومى الجابرى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد شريف صبرى محمد خليفة

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمجدى عبد العزيز امام البيلى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمود أحمد شحاتة

٢٠١١/٠١/٠٣استاذ مساعد متفرغاحمد حسن مرسى على

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغحسن احمد عبد هللا محمد األعصر

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى حسين كمال محمود

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغنجوى يحيى محمد احمد العدوى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمود محمد السيد

٢٠٢١/٠١/٠٢استاذ متفرغمحمد مختار متولى ساطور

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ مساعد متفرغابراهيم محمد ابراهيم عبيد

٢٠١٠/٠٨/٠٢استاذ متفرغمحمد عبد هللا محمد رضوان

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغفكرى فضل سعد الدين احمد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد قطب حسن ناصف

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد متولى مرسى محمد محمود

٢٠٠٣/٠٨/٢١استاذ متفرغاسماعيل احمد عواد مصطفى

٢٠٠٥/٠٨/٢٠استاذ متفرغعلى عبد المنعم على شمس

٢٠٠٦/٠٨/١٧استاذ متفرغحسن عبده محمد شعبان

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغحسين كامل محمد النبوى محجوب

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغسعيد حسن عبد الرحمن

٢٠١١/٠٩/١١استاذ متفرغنبيل محمود عبد العظيم محمود

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعادل عدلى ابراهيم ابو العينين

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاحمد سيد محمد عطا

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الرحمن محمد بكر حسين

٢٠١٣/٠٥/٢٠استاذ متفرغخالد محمد حسن عبد الرحيم

٢٠١٣/٠٦/٢٨استاذ متفرغثروت متولى خليل احمد

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسميه محمود حسن غراب

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمجدى محمد امين محمد

٢٠١٨/٠٧/٠٧استاذ متفرغديانا محمد كامل محمد كامل

٢٠١٨/٠٨/٠١مدرس متفرغاحمد عبد المعطى احمد احمد

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغفكرى جمال ابراهيم

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عزت سعد محمود عزت

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد يسرى عبد الغنى الشامى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغحسن محمد عبد العال مدبولى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغسلوى عبد هللا الغريب

٢٠١٢/٠٨/١٥استاذ مساعد متفرغمحمد نجيب محمود عبد العال ابو الوفا

٢٠١٢/٠٨/١٧استاذ متفرغمفيدة محمد صادق ابراهيم االكيابى

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغمحمود عبد الظاهر عبد الفتاح محمود

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغسامى عبد الفتاح صالح مصطفى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمجدى حسنى اسماعيل احمد

٢٠٢٠/٠١/١١استاذ متفرغرجب هالل عبد الجواد احمد

اإلعالن

االثاثات واالنشاءات المعدنية  والحديدية

التصميم الداخلى واالثاث

التصميم الصناعى



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢٠/٠٩/٠٣استاذ متفرغعبد النبى ابو المجد عبد المتجلى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعمر محمد عبد العزيز كامل

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغزينات أحمد عبد الجواد

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغزينب محمد سالم على

٢٠٠٦/٠٣/١٠استاذ متفرغتهانى محمد نصر العادلى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغفتحية صبحى يحيى معتوق

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغشوقى عبد المعروف عبد الحافظ بشناق

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغقدرى محمد احمد نخلة

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغجمال الدين محمد احمد مصطفى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير صالح احمد الشامى

٢٠٠٤/٠١/٠١استاذ متفرغمصطفى عبد الرحيم محمد سعيد

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغعز الدين عبد العزيز حسن عبد ربه

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد على حسن زينهم

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغابو العباس محمود محمد مصطفى عزام

٢٠١٤/٠٣/١٢استاذ متفرغفاطمة بسيونى الشناوى الجزار

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغفلاير عبد المنعم شريف

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد حامد خليل

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد الخالق حسين نصر سيد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد المنعم معوض السيد محمد

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد شحاته ابو المجد عامر

٢٠٠٩/٠٨/٢٢استاذ متفرغابو بكر صالح سيد النواوى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغفتحى جودة سعد حسان

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحسن كامل خليل يوسف

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغمحمد محمد على صبرى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود يسرى احمد متبولى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغفاروق محمود أمين الفقى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى مصطفى حسن ابراهيم ابو طبل

٢٠١٤/١٠/٢٢استاذ متفرغحنان محمد السعيد السروى

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى عبد الحميد على العجوز

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغسامية على محمد الشناوى

٢٠٠٤/٠٨/١١استاذ متفرغسيد محمد على جاد الرب

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغحماد عبد هللا حماد سيد

٢٠١٠/٠٧/١٥استاذ متفرغمنى السيد على السمنودى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغايهاب حيدر محمود شيرازى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغجميلة مصطفى مصطفى المغربى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمد السيد قنديل

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى عبد الغفار على شعير

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغسمير احمد الطنطاوى زاهر

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعبد الفتاح محمد ابو العينين

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاسماعيل صالح اسماعيل

الطباعة والنشر والتغليف

الغزل والنسيج والتريكو

الخزف

الزجاج

الزخرفة



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعبد الرحمن عبد العال عمار

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاحمد على محمود سالمان

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسيد على السيد على

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى مصطفى مصطفى الجمل

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغحسن سليمان على رحمه

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغحامد عبد الرؤوف عبد الحميد عامر

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغصبحى ابو سريع رمضان

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعبلة كمال الدين محمد توفيق

٢٠١٤/٠٨/٢٠استاذ متفرغمنى محمد انور عبد هللا

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد صبرى اسماعيل صبرى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغامال يونس عبد الحميد ترك

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغسوزان محمد حسن جعفر

٢٠٢٠/١٢/١١استاذ متفرغايمان فضل عبد الحكم ايوب

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمرفت عبد الفتاح محمد ابو العنين

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغكمال أحمد شريف أحمد

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد اسامة عبد العزيز محمد

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد الصاوى عبد الحميد الفقى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغانور محمد محمد خورشيد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغاسماء ابراهيم ابو طالب ابراهيم

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسامية حامد عبد القادر السيد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعاطف محمد نجيب المطيعى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغصفوت عبد الحليم على ابو طويلة

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغخالد على عويس بخيت

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد سمير كمال الدين محمد

٢٠١٥/٠٩/٠٥استاذ متفرغسميحة على ابراهيم باشا فرج

٢٠١٦/١٠/٢٧استاذ متفرغاحمد بهاء الدين مصطفى السيد مصطفى

٢٠٢١/٠٨/٢٦استاذ متفرغعبد الرحيم رمضان عبد الغنى حنفى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد العال محمد عبد العال

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد وحيد مصطفى على

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغرجب عبد الرحمن محمد عميش

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعايدة اسماعيل فرج الريفى

٢٠١٤/٠٨/٢٩استاذ متفرغسلوى محمد عبد النبى حسن

٢٠١٦/٠٨/٠٧استاذ متفرغجمال السيد على االحول

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسمير ناشد جندى خليل

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغصالح الدين عبد الرحمن عطية

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمد على شاهين

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد احمد محمد رحومه

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغفؤاد سيد محمود السويفى

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى عبد الرحمن محمد الهادى عبد الرحمن

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عوض ابراهيم حامد

طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

المالبس الجاهزة

المنتجات المعدنية والحلى

النحت والتشكيل المعمارى والترميم
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٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغاوديت امين عوض

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغوفاء احمد عبد الخالق

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمود محمد مرعى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغياسر محمد حافظ الحماقى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد رضا محمد لطفى الجمل

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغاهداف كمال الدين عبد الحميد

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى السيد على قطب

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغعائشة حسن نصر حسن

٢٠١١/٠٨/٢٨استاذ متفرغتوفيق توفيق محمد مصطفى زيادة

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعماد الدين عبد اللطيف سليمان عالم

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسيد محمود خليفة

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغحسن عبد العزيز محمد الفار

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى محمد رشاد عبد الحميد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغوجيه احمد عبد هللا اسماعيل

٢٠١٢/١١/١٢استاذ مساعد متفرغسامى محمد لطفى الجمل

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير محمود عثمان مرسى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى محمد الشوربجى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى صدقى عبد الفتاح صدقى

٢٠١٣/٠٨/٠٥استاذ متفرغسمية توفيق محمود عبد الواحد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمايسه فكرى احمد السيد

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغرأفت حسن مرسى حسن عزام

٢٠١٥/٠٢/١١استاذ متفرغهدى محمد صالح كيره

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغالهام حسين المهدى حسن إسماعيل

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعصمت عبد المجيد حسن حسنين

٢٠١٨/٠٨/٢٦استاذ متفرغهدى احمد رجب عبد الرحمن


