
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاروبيم كامل مالك كرم /أستاذ دكتور
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 مكرم ابتسام/ أستاذ دكتور

 جملى ابراهيم

 وكيل الكلية لشئون خدمة
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خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذرشا عىل اسماعيل طموم

2رئيس قسم٢٠٠٩/٠٧/٢٨استاذمحمد عبد هللا احمد محمد

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذانجى صالح فريد عبد الحميد عدوى

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذماجد صموئيل ابراهيم جرجس

٢٠١٩/٠٧/٢٩استاذنهلة فاروق محمد صادق مطر

 عبده عبد الرسول
ى
٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعداحمد عبد الشاف

٢٠٠٠/٠٧/١٦مدرسامانى عبد المعىط عىل عبد الوهاب

٢٠٠٧/٠٨/٢٦مدرسمروان عىل فوزى عىل

٢٠١٤/٠٣/٢٥مدرسمروة يوسف عبد اللطيف الصياد

٢٠١٩/١٠/٢٩مدرسهالة فؤاد صالح مخلوف محمد

قاوى ٢٠١٤/٠٨/٣١مدرس مساعدري  هام سيد شعبان الشر

ى عبد الحليم عبد الكريم دغيدى ٢٠١٧/٠٦/١٢مدرس مساعدعبد الحليم حسي 
ى ٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدسمية عبد المعىط عثمان عىل حسي 

٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدسمر عبد المعىط عثمان عىلي
٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد فايز عبد العاىط القمحاوى

٢٠٠٨/١٠/٢٦استاذجالل محمد محمود شهاب الدين

٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذامل جمال الدين محمد عياد

رئيس قسم٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذهيثم سيد نظىم محمود السيد

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذماجدة العفيفى محمود محمد حماد

٢٠١٠/٠٧/٢٧استاذحازم محمد عبد العظيم عيىس

٢٠١١/٠١/١٨استاذحسام صالح عبد الجابر بدوى

ين عبد اللطيف احمد بدر وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠١١/٠٣/٢٩استاذشي 

٢٠١٢/١١/٢٧استاذمحمد عبد القادر عبد المقصود حماد

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذهدى خليفة محمد خليفة

٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذنجالء سيد عبد الحميد احمد الجباىل

٢٠١٣/٠٦/١٨استاذاميمة ابراهيم نبوى ابو النبايل

ى عبد العزيز ٢٠١٤/٠١/٢٨استاذمنى عبد العزيز امي 

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذنانيس محمد عبد الغنى السيد
ى ٢٠١٤/٠٣/٢٥استاذمروة ابراهيم السيد حسني 

ى محمود عبد الننى محمد المكاوى ٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذنيفي 

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذهالة محمد احمد حجازى

٢٠١٩/١٢/٣١استاذمنال العفيفى محمود حماد

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذسماح اسماعيل عىل حسن
ى  عبد الصادق حسي 

ى
٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذ مساعدامل محمد احمد شوف

٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذ مساعدعبي  طه عبد العزيز غنيم

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذ مساعدهانى عبد النارص عبد السالم محمد عثمان

٢٠١٥/٠٥/٢٦استاذ مساعدجيالن قدرى مصطفى رسور

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدامل مصطفى ابراهيم مصطفى عبده

 سوريال بولس
ى
يل شوف ٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدمي 

ى ١٩٩٩/٠٧/١٨مدرسفاتن عادل عبد العزيز امي 

٢٠٠٦/٠٤/٣٠مدرسنبوية سيد عىل يونس

٢٠١٥/١١/٢٤مدرسابراهيم يشى ابراهيم ابراهيم
٢٠١٥/١٢/٢٩مدرسمحمد ابراهيم ابو زيد بدر فايد

النظريات والتأليف

الموسيقى العربية



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسمحمد فرج يوسف حموده
ى ٢٠٢٠/٠٦/٢٤مدرسسهيله عبد المعىط عثمان عىل حسي 

٢٠٢٠/٠٩/٢٩مدرسمحمد زين العابدين عبد المجيد سعيد ابو زيد

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسايه عاصم حسنى عبد العزيز

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعدمحمد مصطفى سيد محمد العجيىم

٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدعثمان عبد المعىط عثمان عىل
٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد محمد السعيد محمد ابو صالح

قائم بعمل رئيس قسم٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذراىم محمد رضا يوسف

٢٠١٠/٠٤/٢٧استاذعهود عبد الحليم احمد محمد

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذمحمود السيد عبد المقصود السيد

عميد الكلية٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذكرم مالك كامل شاروبيم

ى ونيس ٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذعماد عادل صيى

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذمها محمد ابراهيم جمعة

 محمد توفيق
ى
٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذوائل عمر صدف

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذتامر محمد بدران احمد سيد احمد

ى علفة ٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذعبد العظيم ابراهيم حسي 

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذهدى احمد محمد عىل نصي 

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذخالد محمد يوسف عرانى

٢٠١٤/٠١/٢٨استاذ مساعدنهلة عىل عبد المؤمن بكي 

٢٠١٤/٠٣/٢٥استاذ مساعدعالء محمد عبد السالم عبد الخالق

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذ مساعدمحمد عبد القادر سيد احمد

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدكمال سيد درويش درويش

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذ مساعدمحمد حمدى عبد الفتاح السيد عامر

٢٠٠٥/٠٢/٢٧مدرسايمن محمد رزق نجا الشعراوى

٢٠٠٦/٠٣/٢٦مدرسجون يوسف حنا سكر
ى
٢٠٠٨/٠٢/٢٤مدرساحمد محمد سعيد شوف

٢٠٠٩/١٠/٢٧مدرساسماء سيد احمد محمد

٢٠١٣/١٠/٢٩مدرساحمد كمال عبد الفتاح درويش

٢٠١٣/١٢/٣١مدرساحمد محمد احمد عواد

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرسكريم محمد واصف محمد عبد المنعم

٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسنوران عبد الرحيم عبد اللطيف الدقن

٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسليديا نادر فرحات صليب

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسسامح سعيد محمد سعيد عطية

٢٠١٨/١١/٢٧مدرسمصطفى محمد عبد الرازق حافظ
ى ى السيد حسني  ٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسداليا حسني 

٢٠١٤/١٢/٠٣مدرس مساعدمصطفى عبد هللا احمد زين العابدين فراره

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدنسمة محمد صادق رشدى جمال الدين

٢٠١٧/٠٤/٠٩معيدعبد الرحمن محمد أحمد محمد
٢٠١٩/٠٦/٢٩معيدهمسة صالح الدين محمد عواد كردي

رئيس قسم٢٠٠٧/١٢/٣٠استاذمحسن سيد احمد مرىس عيىس

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذايمن احمد محمد عطية

٢٠٠٨/٠٤/٢٠استاذمنال محمد عىل بخيت
ى سالمة ٢٠٠٨/١٠/٢٦استاذدليلة رفيق ديميى

االداء

بوية العلوم الموسيقية التى



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذتهانى محرم حسن محرم

٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذعصمت محمود بدوى محمود

٢٠١٠/٠٦/٢٩استاذهدى حسن حسن محمد

٢٠١٢/٠٧/٣١استاذداوود محمد سمي  عبد المحسن جميىع

يف عىل حمدى عىل مسعود ٢٠١٢/١١/٢٧استاذرسر

٢٠١٥/١١/٢٤استاذايمن محمد عز الدين محمود فهىم

٢٠١٥/١١/٢٤استاذسناء صالح محمود حامد

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذرانيا مصطفى عبد القادر احمد

نس طه عىل حناوى ٢٠١٨/٠٩/٢٥استاذنجوان اليى

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذ مساعدنىه محمد عىل فرج
ى
٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذ مساعدرانا ساهر محمد رشاد عبد الشاف

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدرانيا احمد احمد بدر

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدمحمد جالل عىل عابدين
٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدنورا اسامة ابراهيم اللينى

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعداسامة عىل محمد احمد

٢٠٠٢/٠٧/٢٨مدرسمنى محمد صالح الدين محمود الوفدى

٢٠٠٩/١٠/٢٧مدرسهائل نبيل محمد عبد المقصود

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرساحمد طارق محمد صبج حسن

٢٠١٣/٠٦/١٨مدرسوسام السيد توفيق السيد

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرساسماء كارم محمود عبد الحافظ

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمها ساىم عبد الرحمن الخطيب

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسمروة عبد السالم سليمان حسن

٢٠١٤/٠٨/٣١مدرس مساعدريم محمد اسعد انور قنديل

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدعمرو ابراهيم عبد هللا ابراهيم زياده

ى محمد ابراهيم ٢٠١٤/٠٣/١٠معيدساره حسي 

٢٠١٧/٠٣/٠٢معيدياسمينة عادل سعيد احمد جوهر
ى وق زكريا محمد محمد حسني  ٢٠١٨/٠٤/٠١معيدرسر

٢٠٠٨/٠٥/٢٥استاذافكار رفاىع احمد محمد

٢٠٠٩/٠٢/٢٤استاذاسماء محمد ابراهيم شومان

وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠٠٩/٠٤/٢٨استاذابتسام مكرم ابراهيم مجىل

٢٠١٠/٠٧/٢٧استاذيونس محمود محمد بدر

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٢/٠٤/٢٤استاذحنان اسامة محمد المنشاوى

يف زين العابدين عبد المجيد سعيد ٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذرسر
ى خضى ٢٠١٢/٠٨/٢٨استاذسحر سيد امي 

٢٠١٤/١٠/٢٨استاذمرفت عبد المنعم محمد غنيىم

٢٠١٥/٠١/٢٠استاذمحمد عىل عبد المنعم عىل

ى مني  برسوم عريان مي  ٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذجي 

٢٠١٥/٠٨/٣١استاذشاهندة محمود احمد رضوان

ين سمي  محمود الجندى ٢٠١٦/١١/٢٩استاذشي 

٢٠١٧/٠١/٢٤استاذرانية محمد مدحت خورشيد

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذري  هام توفيق نسيم صالح

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذامانى احمد عبد العزيز عبد المجيد

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذوليد محمد احمد عجىم
٢٠١٩/١٠/٢٩استاذداليا عبد الج بدير محمد

البيانو



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠٠٤/١١/٢٨استاذ مساعدجيهان وصفى نجيب جرجس

٢٠٠٤/١٢/٢٦استاذ مساعدنجوى ايليا ثابت خلف

٢٠٠٥/٠٦/٣٠استاذ مساعدمنال حامد محمود عامر

٢٠١٠/٠٥/٢٥استاذ مساعدهناء عبد المنعم عبد العزيز محمد

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعديحن  ابو النجا ابو النجا حسن
٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعدامل حيانى محمد فتج محمد مصطفى

 محمد الطنطاوى
ى
٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدحنان شوف

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدنشين احمد حلىم محمد عبده رفعت

٢٠١٦/٠٧/٢٠استاذ مساعددينا مصطفى محمد صالح

٢٠١٦/١٠/٢٥استاذ مساعدحنان محمد حامد رشوان

ى صابر لبيب ٢٠١٧/٠١/٢٤استاذ مساعدعالء حسي 

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعديارس محمد عبد اللطيف محمد ابو سيف

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدشيماء حمدى عبد الفتاح السيد عامر

ى حلىم ٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعدمحمد طلعت عبد العاىط حسي 

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدباسنت عادل حسن صالح
٢٠٠١/٠٩/٣٠مدرسسامية يوسف محمود بسيونى

٢٠٠٤/٠٧/٢٧مدرسداليا احمد ماهر محمد عرانى

٢٠٠٤/٠٧/٢٧مدرسمنى عبد السميع حسن عىل

٢٠٠٧/٠٢/٢٥مدرسمها محمد شفيق محمد

٢٠٠٧/٠٣/٢٧مدرسجيهان احمد عىل نجم

٢٠٠٧/١١/٢٥مدرسوفاء جمعه عثمان محمد

يال ى نبيل عزيز غيى ٢٠٠٨/١١/٣٠مدرسنيفي 

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسرشا عىل شحاتة شافىع

٢٠٠٩/١١/٢٤مدرسوائل محمد كامل عباس حموده

ى عباس محمد ٢٠١٠/٠٣/٣٠مدرسمروة عبد المعي 

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسهاميس جعفر محمد عثمان

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسدعاء سيد محمد سليمان

ى ابراهيم عبد هللا اسماعيل مطر ٢٠١٤/٠٦/١٧مدرسمعيى

٢٠١٤/١٢/٣٠مدرسوالء عاطف عبد الحميد احمد

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسزينب عبد الفتاح ابراهيم محمود

٢٠١٥/٠٣/٣١مدرسبسمة صالح الدين محمود عواد كردى

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسمنى عبد الغنى زيدان عامر

٢٠١٧/٠٢/٢٦مدرسصابرين سمي  سعد صالح

٢٠١٨/٠٣/٢٧مدرسدينا عادل محمد مصيلج

٢٠١٨/٠٤/٢٤مدرساحمد سيد محمود محمد ادريس

٢٠١٨/٠٥/٢٩مدرسيوسف مجدى يوسف حماية

ة صالح الدين عيد احمد يوسف ٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسامي 

٢٠٢٠/٠٧/٢٩مدرسضج عىل عبد الودود محمد

٢٠١٢/٠٦/٢٨مدرس مساعدمحمد يارس محمد فوزى

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدمريم فوزى عطيه حلقه

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدعبد الرحمن سيد محمد محمد سليمان

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدرفقة راىع صموئيل تقاوي



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٤/١٢/٠٦استاذ متفرغفؤاد محمود ثابت

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغكمال شفيق رزق تادرس

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغحسين صابر لبيب

٢٠٠٧/٠٩/٠١استاذ متفرغمديحة فتحى يوسف حسن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغخيرى محمد ابراهيم الملط

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعفت محمود عزت عياد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعنايات احمد محمد وصفى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عصام عبد العزيز ابراهيم

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد عبد العزيز محمد حسن

٢٠١٥/٠٩/٠٢استاذ متفرغسمير رشاد سيد موسى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد ابراهيم السيد حسنين

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعمرو محسن السباعى الزنفلى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغسعيد عبد الهادى سالم محمد

٢٠٢٠/٠١/٢٧استاذ متفرغميرفت عبد العزيز حسن شاكر

٢٠٢٠/٠٤/٢٥استاذ متفرغسامى جمعة محمد على

٢٠٢٠/٠٥/١٠استاذ متفرغمجدى عزمى انطون عياد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغمحمود سامى محمد الليثى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغابتسام محمد نصر العادلى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغعفاف زكى سالمة جرجس

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسلوى عزت امين صالح

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمنى سامى صادق القطب

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغنبيلة الفى كامل غطاس

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغنادرة هانم السيد محمد حسن

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغهدى صبرى نيقوال صبرى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغصافيناز حسين كمال السالنكلى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغثريا سيد سليمان سيد

٢٠١٢/٠٩/٠٥استاذ مساعد متفرغزينب السيد عزت محمد عزت

٢٠١٥/١٢/٠٣مدرس متفرغجمال جمعة محمد على

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغايمان محمود قدرى احمد زكى

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغهشام غنيمى حسن العطار

٢٠١٧/٠٩/٠٨استاذ متفرغاشرف محمد محمود المصرى

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة مصطفى كامل محمد سليمان

٢٠١٩/٠٨/٢٨استاذ متفرغجيهان محمد طه عبد الباسط

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغنجوى فؤاد ابراهيم ابو النصر

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغبلقيس محمود عباس امين

٢٠٠٢/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة رشيد ابراهيم حربى

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغاميرة سيد محمود فرج

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغوفاء حسن فؤاد فريدان

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغسوزان عبد هللا عبد الحليم صبرى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغاميمة محاسن امين فهمى

٢٠١٢/٠٧/١٥مدرس متفرغالسيدة نبيلة السيد صبرى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغجيالن احمد عبد القادر حسن

االداء

البيانو

بوية العلوم الموسيقية التر



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة محمود احمد الجرشة

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغكريمة على كمال السالنكلى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنوال محمد خليل فهمى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغهويدا خليل احمد عبد الواحد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغاحمد محمد انور حمدى احمد

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغاميرة مصطفى محمد منصور

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد محمود محمد امين عارف

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغليلى عبد الفتاح خيرى عسل

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغكاميليا محمود جمال الدين احمد

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغفادية ابراهيم على رمضان

٢٠١٢/٠٥/٠٩استاذ غير متفرغهدى هانم حسنى على طعيمة

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغيسرى حنفى حسين الحامولى

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغقدرى مصطفى سرور على

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسهير عبد العظيم محمد عبد الواحد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغصالح رضا صالح مصطفى رضا

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغعفت احمد حسن عالم

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغهشام توفيق عبد اللطيف البنا

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغعاطف عبد الحميد احمد سيد احمد

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغمايسة محمد مرسى الحطاب

٢٠١٩/٠٨/١٣استاذ متفرغخيرى محمد عامر سليم

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغامانى محمود محمد امين عارف

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمصطفى محمد محمد مرسى

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ متفرغهدى ابراهيم على سالم

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغهدى سامى صادق القطب

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغجالل الدين صالح احمد محمد

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد المعتصم ابراهيم محمد الخضرى

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة صالح الدين ممتاز صفوت

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغعيسوى محمود عبد الحكيم عيسوى

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغحسين عبد الحليم عبد الكريم دغيدى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغايناس سيد محمود عبد الوهاب

٢٠٢١/٠٨/٢١استاذ متفرغناصر عبد الغنى النبوى الشال

الموسيقى العربية

النظريات والتأليف


