
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ دكتور

 السيد ابراهيم حممد قنديل
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  أستاذ دكتور
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خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١١/٠٧/٢٦استاذايمان عبد الرحمن النشار محمد وصفى

قائم بعمل عميد كلية الدراسات 

العليا

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذمحمد مجدى عبد العزيز نور

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٢٠/١١/٢٤استاذاحمد خالد احمد عليوة

ل احمد شعبان ابو نعمة ٢٠٢٠/١٢/٣٠استاذوائ

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذاحمد محمد حسنى عىل رضوان

٢٠٢١/٠٤/٢٧استاذاحمد عبد الغنى مرىس محمود

٢٠١٥/٠٨/٣١استاذ مساعدايمان اسامة محمد عبد الجواد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعداحمد محمود صابر محمد

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدمحمود يوسف محمود غنيم

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعديارس محمد السيد ابراهيم

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداحمد يحنى اسماعيل عبد المجيد

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدداليا عبد المنعم عثمان محمد

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعددعاء احمد شحاته ابو المجد

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدايمان فايز ماهر باسيىل

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذ مساعدمحمد محمود عبد العزيز فريد

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدهابى حسنى مصطفى احمد

٢٠٠٣/٠٣/١١مدرسإرساء أسامة محمد سالم

اوى ى ٢٠١٣/١١/٢٦مدرسابتسام محمد احمد احمد الجيى

يد خليفة ى ٢٠١٥/١٢/٢٩مدرساسامة عبد الهادى ابو اليى

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسنسمة احمد زكريا محمد

ى ٢٠١٨/٠١/١٦مدرساحمد سعيد احمد حسيى

ى الراوى ٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسسارة ممدوح فاروق حسيى

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسعاليا عامر محمد محمود

ى محمد منيى السمرى ٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسياسميى

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسبهاء محمد وجدى محمد عريف

٢٠٢٠/٠٤/٢٨مدرسمحمد عبد الشكور عىل احمد

العمارة



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٢٠/٠٨/٣١مدرسزينة باهر محمد ابو المعاىط

٢٠١٣/٠١/٠٣مدرس مساعداحمد عادل صالح الدين محمد حسن

ى ى اسامة عبد العال اميى ٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعداميى

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدمحمد صالح امام محمد

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدمحمد عبد اللطيف محمد المرساوى

٢٠١٦/٠٣/١٦مدرس مساعدكريم مجدى شفيق محمد

٢٠١٧/٠٢/١٣مدرس مساعداماندا عبد المنعم علوابى منظور

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدعىل خالد احمد عليوة

٢٠١٧/٠٩/٢٠مدرس مساعديارا نبيل محمود منصور

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدمصطفى خالد عبد الرحيم محمد

ى سلطان السالموبى ى محمد حسيى ٢٠١٤/٠٣/١٩معيدحسيى

ى عاشور ٢٠١٤/٠٤/٠٢معيداميى عبد الرؤف حسيى

٢٠١٦/٠٣/٢٤معيدشادى نادى يوسف سيف

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدسارة محمد صالح نرص

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدادهم يارس حسنى حسن رسالن

٢٠١٧/٠٥/٠٧معيداسامة محمد عبد المحسن محمد سلطان

٢٠١٧/٠٥/٢٩معيدخالد محمد مصطفى متوىل عبد الهادى

ى عبد الكريم ين راتب اميى ٢٠١٨/٠٥/٠٧معيدشيى

٢٠١٨/٠٥/٠٧معيداحمد حسن زهنى عبد العزيز عامر

٢٠١٨/٠٥/٠٧معيدهاجر محمد عبد الرحمن أحمد

٢٠١٨/٠٥/٠٨معيدماريز منيى رمزي لبيب

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدنوران هشام سعد عبد المطلب

ى صابر حسن محمد صابر ٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمحمد حسيى

٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدرنا ايمن محمد عىلي محمد

وس ٢٠١٩/٠٨/٠٤معيدمينا مجدى نبيه تاوضى

٢٠٢٠/١١/١٢معيدضىح مصطفى سيد محمد عامر

٢٠٢٠/١١/١٢معيدايالريا هابى فاضل عبد المسيح



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٢٠/١١/١٢معيدايه السعيد عبد العزيز حسن

ى البلتاجى قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٠/٠٩/٢٨استاذسميى السيد شاهيى

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذداليا فؤاد عىل راغب

٢٠١٢/٠٩/٢٥استاذايهاب عزت عىل حسن

٢٠١٤/٠٢/٢٥استاذطاهر عبد العظيم سعيد رواش

قائم بعمل وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذامنيه احمد يحنى عبد الفتاح

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذوليد محمد عىلي أحمد رسىم

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدفاطمة الزهراء حميد عبد الحفيظ جابر

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعدهنادى مصطفى يوسف سليط

ى محمد ٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدهالة محمد حسنيى

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدطارق نبيل حسن حسنى راشد

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذ مساعدنوران نبيل محمد حسن

٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدريم عىل عطيه هيبه

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدعبيى محمد مصطفى محمود عبد الجواد

٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسمصطفى عبد الحميد السيد رميح

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسجالل احمد محمود الشايب

٢٠٠٩/١١/٢٤مدرسسماح صالح الدين محمد عىلي شلنى

٢٠١١/٠٥/٣١مدرساحمد عبد الحليم السيد سالمة محمد

ة منيى محمد الرسوجى ٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرساميى

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسفخرى محمد السيد العزازى

٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسعال احمد عبد العزيز حسنى

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسرضوا محمد عبد الحميد محمود العشماوى

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسمحمد حمدى زىك محمود غاىل

٢٠١٩/٠٣/٢٦مدرسريم هشام محمد احمد عمر

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسهبه عبد الحفيظ ابراهيم سمره

ين محمد صبىح ٢٠١٣/١٠/٠٥مدرس مساعدهبة هللا شيى

الديكور



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٣/١١/١٢مدرس مساعدعدنان محمد عبد الوهاب الحلوجى

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدنوران عىل عبد اللطيف احمد

٢٠١٦/٠٢/١١مدرس مساعدمريم عىل عبد الواحد عىل سالم

٢٠١٦/٠٦/٠٦مدرس مساعدصفاء فهىم امام حسب هللا

ى عبد الرحمن ٢٠١٧/٠٦/٢٨مدرس مساعدايمان عبد الرحمن حسيى

ى ٢٠١٧/٠٩/٢٠مدرس مساعدهبه محمد صالح الدين مصطفى اميى

٢٠١٩/٠٤/١٠مدرس مساعدنورا عالء ممدوح ضالم

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدايمان عالء محمد محمد عبد الواحد

ى رضا شحاته أبو المجد ٢٠٢٠/٠٤/١٦مدرس مساعدياسميى

٢٠١٤/٠٤/٢٤معيدىم سميى عبد المنعم السيد

٢٠١٦/٠٤/١٨معيدنىه محمد ثروت محمد وجيه العريان

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدحبيبة ابى طلعت مسلم

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيداحمد محمد راشد حامد بدر

ى ٢٠١٩/٠٦/٢٠معيدخالد جمال محمد إبراهيم حسنيى

٢٠١٩/٠٦/٢٧معيديوسف المكاوى محمد المكاوي بيوىمي

ى ٢٠٢٠/١١/١٢معيدامنية حسن عىل حسن حسنيى

ى ٢٠٢١/٠١/٠٤معيدماريا نشأت فؤاد ضافيى

ي
٢٠٠٧/٠٢/٢٥استاذصفية طه محمود القبابى

رئيس قسم٢٠٠٩/١٠/٢٧استاذنهاد عبد المنعم محمد خرصى

٢٠١١/٠٥/٣١استاذعماد شفيق توفيق رزق

ى فتىح حامد محمد المرصى وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٥/٠٧/٢٨استاذنرميى

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذامابى عىل فهىم طه مسعود

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذزينب محمد نور الدين عبد المالك

٢٠١٤/١١/٢٥استاذ مساعدحسام عبد القادر متوىل محمد

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدامنية حامد محمد صقر

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعداحمد محمد ابراهيم ابراهيم

التصوير



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

 عوض
ى

وز سميى عبد الباق ٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذ مساعدفيى

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدارساء محمود يارس رمضان

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدعمرو احمد نبيل محمد سليمان

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدجيهان عىل عىل حسن مدكور

٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذ مساعدهالة ابراهيم محمد السيد

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدليىل ابو السعود محمد فضل

بينى أحمد ٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدري  هام السيد الرسر

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدرنده محمد فخرى محمود قنديل

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدماهر مصطفى كامل احمد داود

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدرشا احمد نبيل محمد سليمان

يف صالح هنداوى ابراهيم ٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدرسر

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدرانيا فؤاد احمد البيوىم

٢٠٠٤/٠٧/٢٧مدرسنبيل محمد متوىل ابراهيم

ف عىل محمد عىل ٢٠٠٥/١٠/٢٣مدرسارسر

 احمد الجمل
ى

٢٠٠٦/١٠/٢٣مدرسعبلة شوق

٢٠٠٩/١١/٢٤مدرسحنان محمود اسماعيل الشيخ

٢٠١١/٠٢/٢٢مدرسحسام مصطفى عبد الننى راضى

٢٠١١/٠٥/٣١مدرسسها حسن يوسف حسن عمر

٢٠١١/٠٥/٣١مدرسعالء عبد هللا المغاورى داود

ى محمد الحلو ٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسرانيا حسيى

٢٠١٣/١١/٢٦مدرساسماء ابو بكر صالح النواوى

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسايمان عبده سالمه احمد محمد

٢٠١٥/٠٧/٢٨مدرسمروى محمد محمود احمد الشاذىل

٢٠١٥/٠٨/٣١مدرسالمغازى عطية المغازى محمد

س سيد احمد ٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسمحمد بنوى ادري

٢٠١٧/١٢/٢٦مدرسيوسف محمد عبد الحفيظ مكاوى

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسراجيه عبد الحميد قطب بالل



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرساميى سليم محمد سليم محمد

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسمحمد خالد محمد عمران

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسعمرو عىل الدين حسن يوسف

٢٠٠٨/١٠/٠٨مدرس مساعدمها محمد صالح الدين عبد العزيز

٢٠١٤/٠٦/٠٢مدرس مساعدرانيا محمود ابو العزم دياب

٢٠١٥/٠٩/١٣مدرس مساعدمنى رفعت رزق سليمان

ش ٢٠١٦/٠٦/٣٠مدرس مساعدمراد محمود محمد محمد دروي

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدميناس محمود محمد البسيوبى

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدمحمود حسام الدين عبد الخالق عقل

٢٠١٩/٠٢/١٧مدرس مساعدري  هام نبيل محمد محمد حسن

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعديارا حاتم حامد شاذىلي

٢٠٢٠/٠٦/٢٩مدرس مساعدعبد الحميد التهاىم محمد محمد

٢٠١٠/٠٢/٢٥معيدناريمان محمد عبد الحليم محمد

٢٠١٣/٠٤/٣٠معيداحمد يحنى سعيد البدوى

ه ٢٠١٤/٠٤/٠٧معيدمروان محمد محمد لطفى احمد صيى

ي مخيمر
٢٠١٥/٠٦/٢٣معيدامنية محمد سيد مصطفى

٢٠١٦/٠٣/٢٤معيداحمد عادل سعيد السيد

ي حسن فتىحي محمود
٢٠١٧/٠٣/١٩معيددينا محمد هابى

ي ٢٠١٧/٠٣/١٩معيدعىلي رشدي عىلي شلنى

٢٠١٨/٠٣/١٩معيداحمد محمود سعيد محمود محمد

٢٠١٨/٠٥/١٤معيدعمرو محمد حسام الدين عباس الشاذىلي

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدسارة احمد عبد السميع أحمد شحاته

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدبسنت زين العابدين أحمد الشافعي

٢٠٢٠/١١/١٢معيدرنا احمد محمد مختار صالح

(2)رئيس قسم ٢٠٠٧/٠١/٢٨استاذبدر الدين عوض بدر عوض

قائم بعمل عميد الكلية٢٠٠٩/٠٥/٢٦استاذالسيد ابراهيم محمد قنديل

الجرافيك



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١٢/٠٣/٢٧استاذعمرو محمد ساىم عبد الكريم ابراهيم

٢٠١٢/٠٨/٢٨استاذعبد العزيز ممدوح عبد العزيز الجندى

٢٠١٣/٠٦/١٨استاذرانية عىل محمود الحرصى

٢٠١٤/٠٦/٣٠استاذاحمد فؤاد عبد السالم هنو

ف زىك مرىس عبد الرحمن ٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذارسر

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذمحمد محمد غالب حسان

 محمد نوح
ى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذفاطمة عبد الرحمن ابراهيم دسوق

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذ مساعدمحسن عبد الفتاح عىل عالم

ى تاعب ٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدمحمد عبد العزيز سليمان حسيى

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعدثريا محمد محمود صبيح

ى محمد  اميى
ى

٢٠١٦/٠٢/١٦استاذ مساعداسماء الدسوق

ف محمد احمد مهدى ٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدارسر

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدهند حسن سيد مصطفى

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدايمان اسامه محمد سالم سالم

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعديارس ابراهيم محمد منىحى مصطفى

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدماجد كمال الدين محمد جمعة

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدايمان منيى مصطفى فهىم

ى ٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمود عطيه المهدى حسيى

٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدمحمود فريد محمود احمد

ى
٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدمنى عبد المنعم احمد الوراق

ن عىل نبيل محمد عىل وهبه ٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدداري

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدساىل احمد محمد الزينى

٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسطارق مسعد محمد عبد المجيد

٢٠١٣/٠١/٢٢مدرسبسمة سليم مرىس احمد

ش ٢٠١٤/٠٣/٢٥مدرسهابى عبد الهادى صالح دروي

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسهدى عبد المنصف غريب محمد غريب

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسداليا محمد يحنى عبد الحفيظ محمد مكاوى



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسجمال الدين احمد جمال الدين الخشن

٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسحنان محمد فؤاد عبد الخالق محمد

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسايهاب احمد متوىل حسن كشكوشة

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمحمد عيد احمد عىل حبيب

٢٠١٣/٠٨/١٨مدرس مساعدفاطمة عزت داود سليمان

ة نرص جودة محمد كساب ٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعداميى

٢٠١٥/١١/٠٢مدرس مساعدنسمة محرم حسن حسنى يحنى الجندى

ى حنا ٢٠١٥/١٢/٠٦مدرس مساعدمينا ساىم اميى

ى ٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعددعاء طارق فتىح السيد حسيى

٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعدبسمه ابراهيم شعبان ابو خطيطه

ة نبيل محمد بيوىم الطنابى ٢٠١٧/١٠/١٥مدرس مساعداميى

ى ابراهيم عىل شحاته ٢٠١٨/٠٦/١٣مدرس مساعدىم صيى

٢٠١٨/٠٩/٠٦مدرس مساعدىم محمد عىل منيع

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدسىه حسن نجيب طلعت الموصىل

٢٠١٩/٠٤/١٠مدرس مساعدسارة عبد الفتاح محمد قنديل

ى التهاىمي عبد الموجود تهاىمي ٢٠١٩/٠٤/١٠مدرس مساعدمحمد اميى

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعديارا عيد مصطفى جمعه حواش

٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعداالء محمد ابراهيم احمد اسماعيل

٢٠١٥/٠٥/٢٨معيدساىلي محمود عبد السالم قطب

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدنورهان محمد ابراهيم ابو زيد

٢٠١٧/٠٣/١٩معيددينا هشام السيد نور الدين

٢٠١٧/٠٥/٠٢معيدكريم عىلي سعد محمد مهيب

ى مروان محمد عىلي رشاد ٢٠١٨/٠٤/٠١معيدياسميى

ي
ى

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدىم احمد فؤاد دسوق

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدمهاب نادى عبد المعز عبد المجيد

٢٠١٩/٠٩/٢١معيدبدر كرم محمد السيد محمد طه

٢٠٢٠/١١/١٢معيدسارة خالد سيد حسن السنباىط



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدنىه محمد محمد ابراهيم البلتاجى

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدمروة يوسف وهبه طلبه

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدمحمد رضوان خليل رضوان

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدايهاب صالح سيد عىل

ى ٢٠٠٤/٠٦/٣٠مدرسصالح الدين عبد الحميد حسيى

٢٠١٠/١١/٣٠مدرساسماء عىل عبد الحميد خليفه

٢٠١٢/١٠/٣٠مدرساسالم السيد عبادة عالم

ى عاصم زيدان ٢٠١٤/٠٤/٢٢مدرسرنوة احمد اميى

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسمحمد سيد محمد عباس

٢٠١٧/٠١/٢٤مدرسنهلة وجدى محمد عىل

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرسمنار مصطفى زين الدين محمود

٢٠٢٠/٠٥/١٩مدرساحمد احمد حامد موىس

ى ٢٠١٦/٠١/٠٩مدرس مساعدعال عبد هللا عبده جاهيى

ى عشماوى ٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدرنا شامل عبد المنعم اميى

٢٠٢٠/١٠/١٤مدرس مساعدمريم ماجد منيى مكرم هللا

٢٠١٥/٠٨/٠٤معيدماجى مجدى البيى عبد االحد

٢٠١٦/٠٤/٠٧معيدشمس باسم محمد كمال احمد عىل

٢٠١٧/٠٣/١٩معيدساىلي السيد عىلي السيد راجح

وق باسم رياض سليمان هالل ٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدرسر

ي
ى الكسبابى ٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدمريم مختار حسيى

ى ٢٠١٨/٠٤/٠٣معيدرنا عادل عبد المنعم حسيى

ي عبد الفتاح ٢٠١٨/٠٥/١٤معيدعىل نبيل بيوىم العربى

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدايناس ساىم زين عىلي إبراهيم عبد اللطيف

٢٠١٩/٠٦/٠٩معيدسارة سميى اسحق موىسي

٢٠١٩/٠٦/١٠معيدعبد الرحمن عالء محمود محمد العجوز

٢٠٢٠/١١/١٢معيددينا زارع محمد ابراهيم

النحت



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٢٠/١١/١٢معيدماريا يوسف القمص صموئيل بطرس

٢٠٢٠/١١/١٢معيدنورهان ايمن السيد ابراهيم قنديل

رئيس قسم٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذ مساعدرشا عبد المنعم احمد ابراهيم

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعدجيهان حمزة يوسف زهران

ش ٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدداليا احمد احمد دروي

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدايمان احمد عارف جمعة

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدريم عاصم عبد الحق صالح

ى رمضان السيد جزر ٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدغادة اميى

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذ مساعدمحمود مرىس محمد جارج

ى ٢٠١٠/١١/٣٠مدرسهابى محمد محمد صيى

ى ى محمد حازم فتح هللا حسانيى ٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسياسميى

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسغادة ابراهيم محمد سيد احمد عبد الرحمن

ى عبد الفتاح محمد عبد العليم ميى ٢٠١٦/٠٥/٣١مدرسجيى

ى ف مصطفى صيى ٢٠١٨/٠١/١٦مدرسداليا ارسر

ى فوزى عبد العظيم سعيد ٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسنرميى

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسمنال شبل محمد عبد السالم

٢٠١٥/٠٥/٠٧مدرس مساعدىم هابى السباىع السيد السباىع

خ الفن تاري    



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغصبرى محمد منصور محمد

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغصابر محمود ابراهيم اسماعيل

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغسامح حسنى محمد البنانى

٢٠٠٧/٠٨/٢٣استاذ متفرغمحمود ابو العزم دياب

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد رضا عبد السالم عبد الرحيم

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحسن مصطفى حمزه

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاحمد نبيل محمد سليمان

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمصطفى محمد امين الفقى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغحسن عبد الفتاح حسن

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسلمى عبد العزيز فكرى سليم

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد حازم فتح هللا حسانين

٢٠٠٥/٠٦/٠٣استاذ متفرغاحمد محمد اسماعيل نوار

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغعصام الدين محمد عليوة محمود

٢٠٠٩/٠٣/١٨استاذ متفرغعوض هللا طه السيد الشيمى

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد يحيى محمد عبده مصطفى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغسيف االسالم عامر عامر صقر

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمد رشدى محمد المنير

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغصالح محمد ابراهيم حسين

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغاشرف عبد الفتاح محمد احمد حسن

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغحمدى صادق ابو المعاطى عمر سالمة

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعالء الدين سعد ابو بكر حسن

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعلية محمود عبد الهادى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد تميم محمد أحمد النجار

٢٠٠٤/٠٨/٠٤استاذ مساعد متفرغجودت نصر بباوى نصر هللا

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغممدوح عبده يوسف ناصف

٢٠٠٥/٠٨/١١استاذ متفرغمحمد سيد سليمان محمد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد حسنى يحيى احمد حسنى

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغيحيى احمد عبد الحميد عبد الرحمن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحى الدين محمد على وهبه

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسامى رافع محمد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغنبيل حسن حسنى راشد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغكمال حسن حسن شلتوت

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود همام عبد اللطيف

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسوزان محمود احمد طنطاوى

٢٠١٥/٠٩/١٦استاذ متفرغمها محمد فريد عبد الخالق

٢٠١٥/٠٩/١٧مدرس متفرغجمال محمود خليل البنا

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد الحفيظ محمد مصطفى مكاوى

٢٠١٩/٠١/٢٨استاذ متفرغخالد محمد زكى حواس

٢٠٢٠/٠٨/١٨استاذ متفرغحسن عبد المنعم محمود متولى

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغمحمد اشرف احمد رضا عبد هللا

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعاطف فهيم عبد العزيز

التصوير

الجرافيك

الديكور

العمارة
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٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعلى صبحى العروسى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد الهامى على ابراهيم فياض

٢٠٠٤/٠٨/٣١استاذ متفرغعادل صالح الدين

٢٠٠٤/١١/٠١مدرس متفرغمحمد عادل أحمد مختار

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد مصطفى عنانى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد توفيق أحمد عبد الجواد

٢٠٠٥/٠٨/١٩مدرس متفرغعبد هللا محمد السعيد رضوان

٢٠٠٧/٠٤/١٧استاذ متفرغعاصم اسماعيل االمبابى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد طلعت الدالى احمد

٢٠١٠/٠٧/١٩استاذ متفرغاحمد عماد الدين محمد خضرى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغصادق امين عبد الرحمن شاش

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحرم احمد احمد عثمان

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغالغزالى مسعد حسن كسيبة

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ مساعد متفرغمحمد سمير زكى محمد سعيد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد يحيى محمد عبد هللا محمد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد سمير محمد سيف اليزل

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغممدوح طلبة حامد طلبة صقر

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمنير محمد اسماعيل السمرى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة محمد كامل محمد صديق

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغالفت يحيى مصطفى حمودة

٢٠١٤/٠٧/١٢استاذ متفرغمشيرة عبد الرازق كامل الرافعى

٢٠١٤/٠٨/٠١مدرس متفرغحاتم مرسى حسن

٢٠١٧/٠٦/٢٧استاذ مساعد متفرغاحمد عبد النبى احمد هالل

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغامال احمد عبده محمد

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمود عطية احمد تعيلب

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغياسر حسنى محمد صقر

٢٠١٥/٠١/٢٠استاذ غير متفرغنبيل محمد سامي البحيري

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد السيد السيد العالوى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى عبد التواب على حبيش

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغاحمد عبد العزيز على عباس

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغعبد الهادى محمد عبد الفتاح الوشاحى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغمحمد محمود مأمون الشيخ

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد المنعم محمد محمد محمد حيوان

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعادل على السيد شعبان

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد زكريا طه حسن عبد الرحمن

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد حامد عبد هللا محمد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد نبيل مصطفى حسن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ غير متفرغعبد الغفار شديد عبد الغفار مصطفى

تاريخ الفن

النحت


