
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أستاذ دكتور

 خالد عبد الغفار ابراهيم القاضى
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خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

ف عبد العزيز عبد المجيد عىل ٢٠٠٧/٠٥/٢٧استاذاشر

عميد الكلية٢٠٠٧/٠٧/١٥استاذخالد عبد الغفار ابراهيم القاضى

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذإلهام محمد محمود مسعود

٢٠٠٨/٠٧/٢٧استاذاحمد عوض فراج العتوى

٢٠٠٨/٠٨/٣١استاذعبير صالح عبد الحافظ محمد فياض

ى مرىس وكيل الكلية للدراسات العليا٢٠٠٩/٠٦/٣٠استاذاحمد عىل امير
ى ٢٠١٢/٠٦/٢٦استاذايمان فؤاد محمد ابو العنير

٢٠١٢/٠٦/٢٦استاذرشا صبىح احمد اسماعيل

ى محمود ابراهيم رئيس قسم٢٠١٢/٠٦/٢٦استاذمحمد صير

٢٠١٣/٠٢/٢٦استاذايناس زيدان عبده عبد هللا

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذهالة عبد الرحمن حسن خطاب

٢٠١٣/١٠/٢٩استاذمنال كمال عبد الرحمن منصور

٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذلمياء عىل احمد عىل

٢٠١٥/٠٧/٢٨استاذنهال محمد عبد المجيد عمر بالل

٢٠١٦/٠٦/٢١استاذابراهيم سعيد سالم السيد

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذمحمد حمدى فرج حجاج

 رمضان متوىل
ى

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذري  هام شوق

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذري  هام ابو المحاسن محمد عبد العزيز عرفات

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذمايسة محمد شحات محمد المالح

٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذعىل رشاد عبد المؤمن محمد

٢٠١٧/١٠/٣١استاذعمرو عبد المرضى محمد رزق

وكيل الكلية للتعليم والطالب٢٠١٨/٠١/١٦استاذنعيم محمد عبد الغفار رابح

٢٠١٥/٠٦/٣٠استاذ مساعدمحمد فاروق الصادق بدر

٢٠١٦/٠٩/٢٧استاذ مساعدهانى محمد يحير عبد المجيد ابراهيم

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدايمان السيد محمود الرسوى

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدمها محمد عصام الدين صالح الدين حسن
٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدامل فوزى محمود مرىس

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذ مساعدعزة عبد الحافظ عىل محمد

٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدهانى جابر فهيم المرصى

٢٠١٩/٠٢/٢٦استاذ مساعداالء اسامه عبد السالم حسن ابو ريه

 إسماعيل خير هللا
ى

ى سيوق ٢٠٢٠/٠٨/٣١استاذ مساعدنفير

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدمروة عز الدين ابراهيم سليمان

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدمحمد خليل يوسف إبراهيم

٢٠٠٤/٠٣/٢٨مدرسنهلة أحمد محمد عويس
ى ى عبد الموجود حسير ٢٠١٣/٠٣/١٩مدرسحنان امير

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرستسنيم صبىح فهىم عبد الفتاح

التغذية وعلوم االطعمة



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسفاطمة محمد عبد هللا عىل
ى ابراهيم بسيونى ٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسشفيقة محمود صير

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسساره عاطف عىل محمود

٢٠٢٠/١٠/٢٧مدرسهبة يونس عبد الحميد يونس ناصف

ى مطيش ٢٠٢١/٠٣/٣٠مدرساسماء احمد محمد حسير

٢٠١٣/٠٨/١٨مدرس مساعدشيماء شعبان محمود عبد المنعم

ى محمد ابراهيم حماد ٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدايمان صير

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدفاطمة نارص احمد عثمان

٢٠٢٠/٠١/١٢مدرس مساعدرقية حسام محمد امام جبه

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدايمان رمضان مصطفى محمد

٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدسلوى سالمة حافظ عبد الظاهر جاد هللا

٢٠١٨/٠٤/٠٥معيداسماء محمد حامد طه أبو داغر

ه ٢٠١٨/٠٥/٢٩معيدرنيم صالح الدين حسن صير

٢٠١٨/٠٦/٢١معيدتسنيم محمد عبد الظاهر محمد

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيددينا سمير صادق متوىلي
٢٠٢٠/١١/١٢معيداية عبد المجيد احمد عبيدو

٢٠١١/١٠/٢٥استاذعبير محمود عىل الدويك
٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذمنار عبد الرحمن محمد خرصى

ى ٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذحنان محمد السيد ابو صير

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذايناس ماهر الحسييى بدير

ى محمد ٢٠١٥/٠١/٢٠استاذنجالء سيد حسير

٢٠١٦/٠٨/٣٠استاذرشا عبد العاىط راغب عبد الحميد

٢٠١٧/١٢/٢٦استاذحنان ساىم محمد محمد عبد العاىط
٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذوفاء صالح مصطفى الصفيى

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعدفاطمة محمد ابو الفتوح عبد العاىط

ى معروف ٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذ مساعدوئام عىل امير

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدسناء محمد احمد عبد هللا النجار

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدامال يوسف خليفة غراب

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدرغدة محمود احمد محمود

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدهند محمد ابراهيم محمد المظلوم

٢٠٢٠/٠١/٢١استاذ مساعداسماء صفوت جمال حسن الكردى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدرشا عبد هللا عبد الرازق علوان

٢٠٠٦/٠٢/٢٦مدرسسماح محمد ساىم حمدان

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسمروة مسعد السعيد ناجر

٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسدعاء عمر عبد السالم متوىل

٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسمروة السيد محمد مهدى

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسىم احمد الشحات محمد عواد

٢٠٢٠/٠٢/٠٩مدرس مساعدسارة مصطفى نجدى محمد رفاىع

٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدنهال اكرم السيد عىل حسن

٢٠١٧/٠٢/٢٠معيداية خالد إبراهيم السيد

ي
٢٠١٧/٠٢/٢٠معيدبدر عبد هللا شعبان مصطفى

٢٠١٨/٠٤/٠١معيداحمد نجاح ابراهيم مجىل
٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدفاطمة مجدى محمدى عبد القادر

مؤسسات االرسة والطفولة



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدبسنت مدحت محمد يوسف
ى ٢٠٢٠/١١/١٢معيدسارة محمد احمد منصور شاهير

ى عبد الرحمن عبد الباسط محمد مير ٢٠١٢/٠٦/٢٦استاذنير

رئيس قسم٢٠١٣/٠٤/٢٣استاذحاتم احمد محمود رفاىع

٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذحنان نبيه احمد الزفتاوى

٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذايمان عبد السالم عبد القادر حسن

٢٠١٣/٠٩/٢٤استاذسها احمد عبد الغفار محمد

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذسامية احمد حسن الجارج

ى ابو هشيمة وكيل الكلية لخدمة البيئة٢٠١٦/١١/٢٩استاذاسامة محمد حسير
٢٠١٧/٠١/٢٤استاذلمياء حسن عىل حسن العطرونى

٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذرباب حسن محمد محمد

ف عبد الحكيم حسن نور الدين ٢٠١٧/٠٣/٢٨استاذاشر

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذسحر عىل زغلول عىل

٢٠١٧/٠٥/٣٠استاذرانيا مصطفى كامل عبد العال دعبس

٢٠١٧/١٠/٣١استاذهبة احمد يس عىل

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذرحاب رجب محمود حسان

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذحازم عبد الفتاح عبد المنعم عبد الفتاح

٢٠١٨/١٠/٢٣استاذوسام محمد ابراهيم محمد
٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذفيفيان شاكر ميخائيل حبشر

اهان فرج عرانر فرج زيدان ٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذمير

٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذعزيزة احمد محمد العقىل

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذنجالء عبد المجيد محمد فرج الشاذىل

٢٠١٤/٠٤/٢٢استاذ مساعدميى عزت حامد عبد العزيز

٢٠١٥/٠٧/٢٨استاذ مساعدكرامة ثابت حسن الشيخ

٢٠١٧/٠٢/٢٦استاذ مساعدنفيسة عبد الرحمن العفيفى عبد العزيز

ى ابو هشيمة ٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعدمدحت محمد حسير

٢٠١٧/٠٩/١٩استاذ مساعدرانيا سعد محمد احمد

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدجيهان فهىم مصطفى يوسف

٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدايناس عصمت عبد هللا عبد الرحيم

٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدهالة سليمان السيد سليمان

٢٠١٨/٠٥/٢٩استاذ مساعدايناس محمود أحمد خلف

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعددعاء محمد عبود أحمد

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذ مساعدحنان محمد سعيد عبد العزيز األشقر

٢٠١٩/٠٥/٢٨استاذ مساعدهدى عبد العزيز محمد محمد السيد

٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدهاله محمد مصطفى سليمان

٢٠١٩/١٠/٢٩استاذ مساعدسارة ابراهيم محمد مهران

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدعال عىل علوان عمر

٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدميى عبد الرحمن عباس محمد عبود
٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدسهام محمد فتىح عبد الغيى

٢٠٢٠/٠٩/٢٩استاذ مساعددعاء صديق محمد احمد صديق

٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدرندة يرسى ثابت غاىل
ى ٢٠٢٠/١٠/٢٧استاذ مساعدخالد مصطفى عابد حسنير

٢٠٠١/١٢/٣٠مدرسالنبوية عبد العظيم يوسف النقيىط
٢٠٠٢/١٠/٢٧مدرسماجد مجدى نرص هللا أبادير

المالبس والنسيج



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    

يف عبد الجواد محمد عبيد ٢٠٠٤/٠١/١٨مدرسشر

٢٠٠٤/٠٢/٢٩مدرسهالة أحمد طلعت محمود برهام

٢٠٠٤/١٢/٢٦مدرسأمانى مهدى حامد إبراهيم

 منقريوس
ى

٢٠٠٥/٠٢/٢٧مدرسجورج صبىح صدق

٢٠٠٦/٠٧/٣٠مدرسميى أحمد نور إبراهيم

٢٠٠٧/٠٥/٢٧مدرسهويدا أحمد عبد الحميد عبد الغفار

٢٠٠٧/١٠/٢٨مدرسايناس فتوح عبد الرحيم السيد

٢٠٠٨/٠٣/٢٣مدرسهدى محمد سمير حافظ

٢٠٠٨/٠٦/٢٩مدرسوالء عبد هللا إبراهيم عىل

٢٠٠٩/١٢/٢٩مدرسوفية محمد وجيه عبد الحليم

س ٢٠١٠/٠٤/٢٧مدرسأحمد فتىح فرج بيير

٢٠١٠/١٢/٢١مدرسهشام احمد السيد عاصم

٢٠١١/٠٧/٢٦مدرسالشيماء بهجت عزت االناضوىل

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسعماد زايد بخيت مسعد

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسايمان صابر سعيد حداد

٢٠١٨/١١/٢٧مدرستسنيم يحير السيد السيد واىل

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسهبة رضا عبد العزيز محمود

٢٠١٩/٠٤/٢٢مدرسشيماء مصطفى مبارك ابراهيم

٢٠٢٠/٠٢/٢٦مدرسنعمة يرسى ثابت غاىل

٢٠١٧/١٢/١٢مدرس مساعدجهاد عبد الرازق احمد ابو عيشه

٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعدامل جرجس وليم حبيب

٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعددعاء احمد عوض محمد

ى فتىح سالم محمد ٢٠٢٠/٠٩/٠٨مدرس مساعدياسمير

٢٠٢٠/١١/١٠مدرس مساعدهالة عادل محمد منصور النواوي

٢٠١٨/٠٤/٠١معيدامل محمد فودة المرىسي فودة سلطان

٢٠١٩/٠٨/٠٦معيدشيماء حسيى محمد عىلي
٢٠٢٠/١١/١٢معيدسمر عبد الرحمن محمد عبد الحليم

٢٠١٦/٠٤/٢٦استاذ مساعدمها فتح هللا بدير نوير

٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعدنىه يوسف السيد سعد

وك محمد قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٦/٠٥/٣١استاذ مساعداحالم عبد العظيم مير

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذ مساعدرحاب نبيل عبد المنصف خليفه

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعدشيماء بهيج محمود متوىل

ى مصطفى حمزة الحلو ٢٠١٨/٠٢/٢٧استاذ مساعدنرمير

٢٠١٩/٠٤/٢٢استاذ مساعدارزاق محمد عطية اللوزى

٢٠٢٠/٠٢/٢٦استاذ مساعدمديحة حمدى السيد محمود

٢٠٢٠/٠٤/٢٨استاذ مساعدميى عرفة عبد الوهاب محمد

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعددعاء احمد ابراهيم ابو عبد هللا

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعدنورا مصلىح عىل مصلىح

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسرشا حسن عواض السيد

٢٠١٦/١١/٢٩مدرسمريم محمد ربيع ابراهيم اسماعيل الففى

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدحسناء عبد هللا محمود سالم

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدسارة سعيد محمد عاشور الغول
٢٠١٩/٠٥/٢٢مدرس مساعدهدير محمد يوسف الشناوى ابو غنيمه

بوى ىل النر ز االقتصاد المنز



خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم الوضع الحاىلتاري    
٢٠٢٠/٠٥/١٣مدرس مساعدسوزان نرص محمد مدنى

٢٠١٨/٠٤/١٧معيدعائشة جمال سعد خليل

ي
٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدعبير محمد محمد بسيونى

٢٠٢٠/١١/١٢معيدالزهراء عبد العال عوض عبد العال

2014/9/2رئيس قسم٢٠١٤/٠٦/١٧استاذوليد شعبان مصطفى رمضان

٢٠٢١/٠٣/٣٠استاذسحر حرنر محمد حرنر

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسسناء محمد فتىح عبد الفتاح محمود

ى ٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسنجالء صبىح محمد محمد بحير

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدشيماء عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدهالة مدحت كامل احمد عبد العال

٢٠١٨/٠١/١٥مدرس مساعدسارة خالد محمد طه

٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدفاطمة ابراهيم حسن محمد

٢٠١٩/١١/٠٥مدرس مساعدمنة هللا نبيل عبده عىل رفاىع

ى صالح إبراهيم محمد ٢٠١٧/٠٢/٢٠معيدياسمير

٢٠١٨/٠٣/١٩معيدامانى جمال احمد منصور عوض هللا

٢٠١٩/٠٧/٠٩معيدبسنت محمد مهدى إبراهيم

٢٠٢٠/١١/١٢معيدتسنيم كامل يحير زكريا

الصناعات الجلدية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغنادية رشدى محروس

٢٠١٧/٠٨/٠١استاذ متفرغايمان عبد الحكيم محمد الصافورى

٢٠٠٦/٠٨/٠٩استاذ متفرغسهام عباس محمود ثروت

٢٠٠٦/٠٩/١١استاذ متفرغنفيسة حسن متولى البنا

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغلطفية عبد المولى السعدنى عطية

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى خليل عبد القادر

٢٠١١/٠٨/١٠استاذ متفرغسونيا صالح زكى حافظ المراسى

٢٠١٢/٠٧/٠٣استاذ متفرغيسرية ابو المعاطى محمد األرناؤطى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعفاف حسين محمود صبحى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد احمد اسماعيل عرفة

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغهناء محمد محمد الحسينى احمد

٢٠١٥/٠٨/٠١استاذ متفرغراويه رزق عبد الغنى ليثى

٢٠١٥/٠٨/١٢استاذ متفرغهدى سالمة إبراهيم عبد الرحمن

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغامنية جالل على رفعت

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ متفرغلطفية بحر حسن على

٢٠١٦/١٢/٢٢استاذ متفرغوفاء شكرى على عابدين

٢٠١٧/٠٨/٠٢استاذ متفرغمنى مسعود السيد محمد مسعود

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغفاطمة لبيب احمد حسين

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغايمان محمد مقبل محمود غالب

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغصفاء محمود محمد فودة

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغايمان عبد الهادى محمد البلونى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغمنى سامى حلبى خليل

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغنادية محمود محمد خليل

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغكفاية سليمان احمد سليمان

٢٠٠٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغزينب محمود السيد أحمد برهام

٢٠٠٧/٠٨/١٩استاذ متفرغنجوى شكرى محمد مؤمن

٢٠٠٧/٠٨/٢٥استاذ مساعد متفرغنجوى حسين توفيق حجازى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسامية عبد العظيم عوض طاحون

٢٠١٠/٠٨/٠١استاذ متفرغسلوى هنرى جرجس سعيد

٢٠١٠/٠٩/٠٩استاذ متفرغسمر على محمد على أحمد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغسهام زكى عبد هللا موسى

٢٠١٣/٠١/٠١استاذ متفرغسنية خميس صبحى رضوان

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغسامية محمد محمد الطوبشى

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة محمد ماضى محمود سالم

٢٠١٦/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغماجدة عبد الجليل عشماوى عفيفى

٢٠١٦/٠٩/٠٣استاذ متفرغسوسن عبد اللطيف رزق ندا

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغزينب عبد الحفيظ فرغلى القرنى

٢٠١٩/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة يوسف محمد إسماعيل

٢٠١٩/٠٩/٢٧استاذ متفرغعزة محمد حلمى ابراهيم سالم

٢٠٢٠/٠٩/١٦مدرس متفرغايمان محمد السيد عبد العال

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغسمية مصطفى محمد السيد

التغذية وعلوم االطعمة

الصناعات الجلدية

المالبس والنسيج

االقتصاد المنزلى التربوى



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغيسرى معوض عيسى احمد

٢٠٢١/٠٨/٠٢استاذ متفرغمجدة مأمون محمد رسالن

٢٠٠٩/٠٨/٠١استاذ متفرغجيالن صالح الدين امين القبانى

٢٠١٠/١١/١٢استاذ متفرغزينب محمد حسين حقى

٢٠١١/٠٣/١٦استاذ متفرغزينب محمد عبد الصمد عبد الجليل

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ متفرغنجوى سيد عبد الجواد على

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغنادية حسن محمد ابو سكينة

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغوفاء محمد فؤاد شلبى

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغماجدة امام امام سالم

مؤسسات االسرة والطفولة


