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الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

عميد الكلية٢٠٠٩/٠٣/٣١استاذصالح الدين اسماعيل صالح الدين عىل

ى
٢٠١٥/٠٣/٣١استاذهشام محمد فرج عبد الشاف

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٥/١١/٢٤استاذممدوح زىك احمد عويس

٢٠٠٩/٠٥/٢٦استاذ مساعدزكريا سعد جاد الرب

ى  ابراهيم عثمان شاهي 
٢٠١١/٠١/١٨استاذ مساعدامانى

٢٠١٥/٠٣/٣١استاذ مساعدجمال عبد الحميد محمد محمد داهش

 شالنى محمد غانم
٢٠١٧/٠٤/٢٦استاذ مساعدمصطفى

٢٠١٧/٠٧/٢٥استاذ مساعددينا المتوىل السيد المتوىل

ى ٢٠٢٠/١١/٢٤استاذ مساعدغريب عبد الحميد هاشم حسي 

٢٠٠٥/٠٧/٢٤مدرسنهـــال محمـد عبـد الحميـد عـــالم

فت سليم السمـان أبـو زيد ٢٠٠٥/١٢/٢٥مدرسمي 

٢٠٠٦/٠٦/٢٥مدرسسحر حسن الطيب احمد

٢٠٠٩/٠٣/٣١مدرسنجالء محمد ضياء امام محمود

٢٠٠٩/٠٤/٢٨مدرسرحاب عبد العال محمد عبد العال

٢٠١١/٠٣/٢٩مدرسرشا عبد العزيز اسماعيل محمد النجار

٢٠١٣/٠٨/٣١مدرسهشام رمضان عيىس حسان

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسنبيل صالح محمد ابراهيم داوود

٢٠١٥/٠٦/٣٠مدرسحنان محمد محمود احمد عبيه

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسمروة محمد ابراهيم منصور

 محمد عبد النبى يسن
٢٠١٦/٠٤/٢٦مدرسمصطفى

وك توفيق وك عطية ميى ٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسميى

٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسايمان احمد سيد بدوى

٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسسارة السيد السيد عبد العال

ى محمد ٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسرمضان محمد حسي 

٢٠١٧/٠٣/٢٨مدرسوفاء عبد السميع عمارة سعود

يف عادل عبد العليم عبد الحميد ٢٠١٧/٠٤/٢٦مدرسشر

ادارة االعم     ال



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسحمدى جمعة عبد العزيز عبد الحافظ

ة موىس السيد عىل ٢٠١٧/٠٧/٢٥مدرسامي 

ى عىل عبده ين عىل حسي  ٢٠١٧/١١/٢٨مدرسشي 

ي
ي حسن مصطفى

٢٠١٨/٠٥/٠٩مدرسريــهام مصطفى

٢٠١٨/٠٧/٣١مدرسسمر عبد التواب محمد ترىك

٢٠١٨/٠٩/٢٥مدرسسارة اسامة مرىس حمزة

 جمال الدين عبد الفتاح
ى
٢٠١٩/٠٧/٢٩مدرسىم شوف

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمحمد رمضان محمد عبد الرحمن

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسمصطفى محمد يوسف عبد هللا

 عزوز
ى
٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدسارة هاشم صدف

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعداحمد عبد الستار السيد عىل

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدهالة محمد حمدى احسان حنفى العطفى

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدسارة خالد عبد الحميد ابراهيم سعد

٢٠١٨/١٠/١٠مدرس مساعدسمية طارق عبد المنصف رمضان

ة محمد السباىع صالح الدين محمد ٢٠١٨/١٢/١٨مدرس مساعدامي 

ى مصطفى محمد فرج ٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدحسي 

٢٠١٦/١٢/٢٢معيداحمد ربيع محمد عبد السيد

٢٠١٧/٠٩/٣٠معيدمحمد حامدين شاكر خليفة

٢٠١٧/٠٩/٣٠معيدوالء رضا سعيد سيد

٢٠١٨/١٠/١١معيداحمد احمد عبد الحكيم محمد عبد ربه

ي
٢٠١٨/١٠/٢٣معيدسهي  رمضان توفيق مصطفى

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدعبد هللا عادل محمد عبد التواب

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدمصطفى جابر صابر أحمد

٢٠٢٠/١١/١٢معيداحمد رمضان احمد سليمان

٢٠٢١/٠٦/٠٢معيدمنة هللا محمد مصطفى عبد الفتاح

٢٠١٢/٠٧/٢٤استاذيونس حسن عقل محمود

المحاسبة



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

رئيس قسم٢٠١٨/٠١/١٦استاذحنان جابر حسن عباس

٢٠١٨/١٢/٢٥استاذجمال عىل محمد يوسف

ف محمد ابراهيم منصور ٢٠١١/٠٩/٢٧استاذ مساعداشر

٢٠١٣/٠١/٢٢استاذ مساعداحمد زكريا زىك عصيىم

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذ مساعدمحمد محمد وداد حسن االرضى

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذ مساعداحمد جمعة احمد محمد رضوان

٢٠٠١/١٢/٣٠مدرسعيد عوض عبد السيد حسن

٢٠٠٧/٠٦/٢٤مدرسحسن عبد الحفيظ شحاته

٢٠٠٧/١٢/٣٠مدرسياش كمال السيد عبد النبى

٢٠٠٨/٠٢/٢٤مدرسايمان احمد محمود اسماعيل

٢٠٠٩/٠٧/٢٨مدرسدعاء عبد الرحيم محمد عىل

٢٠١٠/٠٣/٣٠مدرسنانىس إبراهيم رياض إبراهيم

٢٠١١/٠٢/٢٢مدرسايمان جمعة سالم السيد

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسحسام السعيد السيد محمد الوكيل

٢٠١٢/٠٧/٢٤مدرسرضوة احمد ماهر محمد عبد الدايم

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرستامر محمد فرحات حميده الشنديدى

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسعالء فتىح زهرى عبد النصيح

٢٠١٤/٠٥/٢٠مدرستامر يوسف عبد العزيز عىل الجندى

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسمحمد عزت عبد التواب السيد

٢٠١٤/٠٧/٢٢مدرسسيد محمد سيد مصطفى

ى عبد العال محمود عبد العال ٢٠١٦/٠١/٢٦مدرسياسمي 

٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسحسن احمد عبد الرحمن احمد

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسسمىح عبد العاىط حامد ضيف هللا

٢٠١٧/٠٥/٣٠مدرسمىح ساىم محمد محمد الشباىس

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرسزمزم احمد ابو بكر احمد

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسعبد الرحمن مصطفى عبد العظيم

٢٠١٨/٠٢/٢٧مدرسالهام محمد احمد عىل سحلول



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/١١/٢٧مدرسسيلفيا انيس صموئيل بقطر

٢٠١٩/٠١/٢٢مدرسهبة عبد العاىط محمد رزق

٢٠١٩/٠٥/٢٨مدرسعلياء عبد المنصف عبد العزيز محمود

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرسمحمد ساىم فرغىل اسماعيل

٢٠٢٠/١٢/٣٠مدرسهبة شاكر فتىح البابىل

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرسعمرو حسن ابراهيم محمد

٢٠٢١/٠١/٢٦مدرساحمد محمد ابراهيم فاضل

٢٠١٤/٠٥/٠٦مدرس مساعدداليا سمي  عبد العزيز فتىح

٢٠١٤/٠٦/٣٠مدرس مساعدمحمد شعبان ابراهيم شعبان

٢٠١٤/٠٦/٣٠مدرس مساعدساندى فاضل فرج حنا

٢٠١٤/٠٨/٠٥مدرس مساعدسىه سمي  مصطفى عبد الجواد

٢٠١٦/٠٨/٠٣مدرس مساعدرانا محمود عبده مصطفى منصور

٢٠١٧/٠٨/١٠مدرس مساعداسماء صالح الدين عبد العليم فتح الباب نصار

٢٠١٩/٠٨/٢٧مدرس مساعدحسن كمال حسن مىك

٢٠٢٠/٠٣/٠٣مدرس مساعدحمدى سعيد حبل احمد

ة طه صالح طه ٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدامي 

ى أحمد ٢٠٢١/٠٦/٠٣مدرس مساعدبسنت سيد أحمد أمي 

٢٠١٥/٠٦/٢٥معيداحمد ربيع عبد الستار موىس

ى ى محسن صابر احمد حسي  ٢٠١٦/١٢/١٠معيدحسي 

٢٠١٦/١٢/٢٢معيدشيماء عبد الرازق عىل عبد الرازق

ى حسن ٢٠١٧/٠٩/٣٠معيدفاطمة مليىحى حسي 

٢٠١٨/١١/٢٨معيدماهر شكر هللا صديق قسط

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدمحمد محمود محمد السيد سليمان

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدغادة سعيد رشدى السيد الجزار

٢٠٢٠/١١/١٢معيددنيا محمد قاسم سالم

٢٠١٣/٠١/٢٢استاذسميه احمد عىل عبد الموىل

االقتصاد والتجارة الخارجية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

(2014/9/15)رئيس قسم٢٠١٣/٠٧/٣٠استاذجمال محمود عطية عبيد

٢٠١٣/١٠/٢٩استاذياش محمد جاد هللا محمود

قائم بعميد المعهد القوىم 

للملكية الفكرية

٢٠١٤/٠٧/٢٢استاذجابر محمد محمد عبد الجواد الجزار

٢٠١٥/٠١/٢٠استاذنشأت نبيل محمد الوكيل

ى محمد ابراهيم محمد طريــــح ٢٠١٥/٠٨/٣١استاذنيفي 

٢٠١٥/١١/٢٤استاذنشوى مصطفى عىل محمد

٢٠١٦/٠١/٢٦استاذهدى عبد الحميد عىل محمد

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذمحمود عبد العزيز تونى عبد العال

٢٠١٧/٠٦/٢٠استاذامانى عبد العزيز محمد فاخر

قائم بعمل عميد الكلية 

وكيل للتعليم والطالب

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذعزة محمد حجازى شحاته

 خضي 
٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذعلياء نبيل بسيونى

٢٠١٩/١١/٢٦استاذايمان حسن عىل عىل

٢٠٠٨/٠١/٢٧استاذ مساعدكريمة محمد إبراهيم الحسيبى

ى عىل الصواف ٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذ مساعدنهاد حسي 

ة محمد عبد السميع عمارة ٢٠١٤/٠٥/٢٠استاذ مساعدامي 

٢٠١٥/١١/٢٤استاذ مساعدنىه محمد فريد محمود عمارة

٢٠١٥/١٢/٢٩استاذ مساعدايمن محمد ابراهيم هندى

٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدعمرو محمد محمود سليمان

يف ٢٠١٧/١٠/٣١استاذ مساعدمروة عاصم محمود محمد الشر

٢٠١٧/١١/٢٨استاذ مساعدعبد هللا رمضان توفيق مصطفى

٢٠١٨/٠٣/٢٧استاذ مساعدصابر عدىل شاكر عبد الرحمن

٢٠١٨/٠٧/٣١استاذ مساعدخالد هاشم عبد الحميد حنفى

٢٠١٨/١١/٢٧استاذ مساعدانىحى رؤوف عبد الفتاح ابو زيد

٢٠١٩/١٢/٣١استاذ مساعدوسام عبد الفتاح سليمان عبد هللا

ى عبد هللا ٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدايناس فهىم حسي 

٢٠٢٠/٠٦/٢٤استاذ مساعدجيهان محمد محمد السيد عىل



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٢١/٠١/٢٦استاذ مساعدوفاء سعد ابراهيم يوسف

٢٠٠٩/٠١/٢٥مدرسكاميليا عبد الحليم احمد فريحه

٢٠١٠/٠٨/٣١مدرسأحمد عىل عبد العليم خليفة

٢٠١١/٠٦/٢٨مدرسمروى محمود عمر محمود

٢٠١٢/٠١/٢٤مدرسرشا سعيد عبد العزيز حامد

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرساحمد عبد الحليم عبد الفتاح عويس

ى يس ٢٠١٣/١٠/٢٩مدرساسماء محمد حسي 

٢٠١٤/٠١/٢٨مدرسرشا محمد عبد الحميد العقاد

٢٠١٥/٠٩/٢٩مدرسشيماء محمد وهبة معوض

٢٠١٦/٠٨/٣٠مدرسداليا قيس ابراهيم السيد عىل

ى ٢٠١٦/١٢/٢٧مدرسرشا احمد كمال احمد حسي 

٢٠١٧/٠٤/٢٦مدرسحسام شحاته عبد الغبى رخا

٢٠١٧/٠٦/٢٠مدرساحمد جمال عليش محمد عىل

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسنور االيمان محمد حلىم عبد الهادى

ى محمد ٢٠١٧/١٠/٣١مدرسحنان شحاتة أمي 

ى محمد ٢٠١٨/١٢/٢٥مدرسجمعة رجب حسي 

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسماى ابراهيم حسن محمد

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسنىه سمي  شوال محمد ابو زيد

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسمحمود مجدى بربرى محمد احمد

يف يف عبد الموجود شر ٢٠١٩/٠٩/٢٤مدرسرنا شر

ى محمد خليل حسن ة حسي  ٢٠١٤/٠٢/٠٢مدرس مساعدامي 

٢٠١٤/٠٤/٠٢مدرس مساعداحمد راشد احمد راشد

٢٠١٥/١٠/١١مدرس مساعدهدير خالد محمد السيد البتانونى

٢٠١٦/٠٩/٠٥مدرس مساعدمبى زغلول عبد النبى السيد

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدثريا محمد عبد النبى جاد

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدرانيا اسامه محمد عىل عامر

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدسحر سعيد صالح عبد اللطيف سليم



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/٠٨/١٢مدرس مساعدمحمد احمد محمد السيد الشافىع

ى محمود إبراهيم ٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدنورهان بشر

وك سميح ٢٠١٧/١٠/٠٣معيداسالم عباس ميى

٢٠١٨/١٠/١١معيدمحمود رمضان محمد محمد

ي
٢٠١٨/١٠/٣٠معيدهند ابو المجد محمد حفبى

٢٠١٨/١١/٠٧معيدعصام حمادة حامد محمد

ي
٢٠١٨/١٢/٢٠معيدحسام الدين مصطفى عبد الرحيم مصطفى

ي
٢٠٢٠/٠١/١٤معيدهديل عماد عىل مصطفى

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدنورا محمود ابراهيم أحمد

٢٠٢٠/٠١/١٤معيددعاء محمد الهادى محمد توفيق

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدمحمد عبد العليم عبد السالم عبد القوي

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمد سعد عبد التواب دويدار

٢٠٢٠/١١/١٢معيدهند جمال سيد بيوىم

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمارينا سمي  رزق عياد

٢٠٢٠/١١/١٢معيداشاء محمد احمد حسن

٢٠١٠/١٠/٢٦استاذماجد رضا بطرس صليب

٢٠١٥/٠٤/٢٨استاذعبي  محمد عاطف عبد الحليم الغندور

٢٠١٥/٠٧/٢٨استاذ مساعدمروة حامد البدرى محمد احمد

٢٠١٨/٠٦/٢٦استاذ مساعدمحمد عبد العظيم ابراهيم السيد

٢٠١٣/٠٤/٢٣مدرسوردة هاشم عىل عيد الجارىح

 ابو العال احمد
ى
٢٠١٣/٠٥/٢١مدرسهويدا شوف

٢٠١٥/١٠/٢٧مدرسمحمد رضا محمد السيد الطيار

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرساحمد خميس كامل خميس

٢٠١٦/٠٦/٢١مدرسىم قناوى عىل قناوى

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرسامانى عصام محمد عبد الحميد

٢٠١٦/١١/٠٨مدرس مساعدنهله شعبان احمد محمد شعبان

العلوم السياسية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدجمال محمود عبد الهادى الشوبك

٢٠١٦/١٢/١٠معيدعبد الرحمن عادل احمد عبد الرحيم

٢٠١٧/٠٩/٣٠معيدمحمد عبيد عىل عبد العظيم

٢٠١٨/١١/٠٧معيداعتماد محمد االلفى عبد الرحمن األلفى

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدعبد الرحمن يوسف عبد العزيز عىلي

٢٠٢٠/١١/١٢معيدعثمان احمد حماده عثمان

٢٠١٩/٠٣/٢٦استاذهند عبد الغفار عىل عودة

وكيل الكلية للدراسات 

العليا

٢٠١٦/٠٣/٣١استاذ مساعداحمد عبد الهادى السيد احمد

قائم بعمل رئيس قسم٢٠١٨/٠١/١٦استاذ مساعدرشا عبد الىح الرفاىع عبيد

ى ٢٠١٩/٠٩/٢٤استاذ مساعدنجوى محمد السيد البحي 

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدسماح محمد نجيب ابو الحديد نور الدين

٢٠١٩/١١/٢٦استاذ مساعدرشا احمد السيد فرغىل

وك ٢٠٢٠/٠٣/٣١استاذ مساعدايمان سنهورى عبد الحميد ميى

٢٠٢٠/٠٧/٢٩استاذ مساعديحب  السيد محمد الهربيىط

٢٠١٢/٠٥/٢٩مدرسامل فؤاد سليمان احمد غنيه

٢٠١٦/٠٣/٣١مدرسسيد محمد سيد حسن

٢٠١٦/٠٧/٢٠مدرساسامة فتىح عبد الحليم محمود

ى حسن براجيىل ٢٠١٧/٠٩/١٩مدرسمحمد حسي 

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسهند عطيه سيد عطيه

٢٠١٨/١٠/٢٣مدرسندى محمد حافظ ابراهيم

٢٠١٩/٠٢/٢٦مدرسمحمود صادق محمد محمود

٢٠١٩/١٢/٣١مدرسوليد محمد عبد الفتاح البدوى

٢٠١١/١٠/١١مدرس مساعدعزيز محمد عبد السميع عمر

٢٠١٢/٠١/٠٩مدرس مساعدمحمد عبد العاىط رمضان ابراهيم

٢٠١٤/١١/٠٤مدرس مساعدغادة محمد محمد طه عبد الرحمن

ن واالحصاء التطبيقى الرياضة والتأمي 



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٦/١٢/١٠مدرس مساعدهمت مصطفى عبد الجابر عمار

٢٠١٨/١١/١٢مدرس مساعدبلقيس احمد مهران محمود

ى حنفى ٢٠١٩/٠٣/٠٤مدرس مساعدايمان محمد حسي 

٢٠١٩/٠٣/٠٤مدرس مساعداشاء عبده حسن محمد

٢٠٢٠/١٢/٠٩مدرس مساعدخالد محمد عبادى احمد

٢٠١٧/٠٩/٣٠معيداالء محمد ابراهيم محمد الدلة

ي
ى
٢٠١٧/٠٩/٣٠معيدندى مصطفى عبد الوهاب احمد الدسوف

٢٠١٨/١٠/١١معيدامنية محمد عبد الفتاح عبد هللا باشا

٢٠١٨/١٠/١١معيدمروة عبد التواب محمد عثمان

٢٠٢٠/٠١/١٤معيدتغريد عبد النارص عثمان عابد

ى حنفى ٢٠٢٠/١١/١٢معيدايناس محمد حسي 

ى ٢٠٢٠/١١/١٢معيدفاطمة محمود عطية حسي 

٢٠١٢/٠٩/٢٥مدرسريــهام محمد يونس حجاج

٢٠١٧/١٠/٣١مدرسشيماء محمد عبد الحميد عوف

٢٠١٨/٠٦/٢٦مدرسمحمد عبد السالم احمد العشماوى

٢٠١٩/٠٦/٢٥مدرسانىحى يحب  سيد ابراهيم

٢٠٢٠/٠٣/٣١مدرسسارة محمد مسعد مصطفى ابو الفتوح

٢٠٢٠/١١/٢٤مدرساحمد محمد عبد الوهاب جاد الرب

٢٠١٦/٠٤/٠٦مدرس مساعدهند سعد حافظ عبد المقصود منترص

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدايه محمد احمد مصطفى

٢٠١٧/١١/٠٧مدرس مساعدمحمود محمد محمد بهلول

٢٠١٨/٠٣/١١مدرس مساعدمروة محمد زكريا السيد شحاته

٢٠١٨/٠٦/٢٨مدرس مساعدمنة هللا ابراهيم محمود عطيه جيى

ى ٢٠١٩/٠١/٢٠مدرس مساعدمنة هللا ممدوح محمود محمد حسني 

٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعددينا مصطفى هالل ابراهيم

ى احمد ٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدسها احمد عىل حسي 

نظم المعلومات اإلدارية



الوضع الحاىلتاري    خ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠١٩/٠٦/١٥مدرس مساعدثناء محمد حسن ابو المعاىط

 جيى
٢٠١٩/٠٦/٢٩مدرس مساعداالء محمد السيد مصطفى

ي
ف أنور فرج مصطفى نا اشر ٢٠٢٠/٠٨/١٢مدرس مساعدمي 

٢٠٢١/٠١/٠٦مدرس مساعدنعمه حسن محمود عبد الجليل

٢٠١٨/١٠/١١معيدمارينا واصف واصف مقار

٢٠١٨/١٢/١٢معيداحمد ممدوح خلف محمد

قاوي ٢٠٢٠/٠١/١٤معيدجهاد مجدى محمد السيد عىلي الشر

 محمد محمد زىكي محمد متوىلي
٢٠٢٠/٠١/١٤معيدامانى

٢٠٢٠/١١/١٢معيدمحمد حسن حمدى مىح الدين

٢٠٢٠/١٢/٢٤معيدوضاء عزوز عبد الفتاح عبد هللا

٢٠٢١/٠٤/١٤معيدبوال عادل نصيف جرس



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعبد المنعم احمد التهامى

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد ابو العال محمد زيدان

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغسامية أحمد فتحى على عفيفى

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغاسامة صادق عبد الحميد المشنب

٢٠٠٦/٠٨/٠١مدرس متفرغكوكب كامل خير

٢٠٠٧/٠٨/٠١مدرس متفرغوفية احمد فؤاد الهنداوى

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغبهاء الدين سعد إبراهيم السيد

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغهناءة أحمد سيد أحمد

٢٠٠٩/٠٨/٠١مدرس متفرغيسرية فراج محمد فراج

٢٠٠٩/٠٩/٠٨مدرس متفرغيسرية ابراهيم محمد حبيب

٢٠١٠/٠٥/٠٥مدرس متفرغكاميليا يوسف حسن الجناينى

٢٠١٠/٠٨/٠١مدرس متفرغمنى شفيق جندى

٢٠١١/٠٣/٠١استاذ متفرغمحمود احمد محمد الخطيب

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغالمتولى السيد المتولى احمد

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغعلى محمد حلوة

٢٠١٣/٠٨/٠١مدرس متفرغهدى محمد رشوان محمود

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغسهير محمود السيد معتوق

٢٠١٠/٠٨/٢٤استاذ متفرغعزت سيد أحمد على المراكبى

٢٠١٠/٠٩/٠٧استاذ متفرغجاب هللا عبد الفضيل بخيت

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغحمدى احمد مصطفى العنانى

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغابو بكر الصديق عمر متولى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد فؤاد ابو النور ثابت حسن

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد منير خليل ابراهيم الطوخى

٢٠١٢/١٢/٢٨استاذ متفرغمحمد عبد الحافظ محمد غرس الدين

٢٠١٤/٠٤/١٧استاذ متفرغمحمد عبد الواحد محمد عثمان

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعطا هللا ابو سيف ابادير عطا هللا

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغالطاهره السيد محمد حميه

٢٠١٦/٠٢/١٢استاذ متفرغعادل محمد أحمد المهدى

٢٠١٨/٠٥/١٥استاذ متفرغعمر محمد عثمان صقر

٢٠١٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعمر محمد عبد الحميد سالمان

٢٠٠٥/٠٨/١١مدرس متفرغاسامة محمود محمد عبد السالم

٢٠٠٨/٠٨/٠١مدرس متفرغساهر عبد القادر محمد شحاته

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ متفرغعفاف على حسن الدش

٢٠١٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغنادية كامل خليفة

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغعصام ابو القاسم احمد محمود

٢٠١٤/٠٨/٠١استاذ متفرغابراهيم حسن ابراهيم عبد الحميد

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغدرية شفيق بسيونى

٢٠١٠/٠٢/٢٥استاذ متفرغالسيد محمد السيد عمر

٢٠١٣/٠٩/٢٢استاذ متفرغمحمد سعد السيد ابو عامود

٢٠١٤/٠٥/١٧استاذ متفرغجهاد عبد الملك على احمد عوده

٢٠٢٠/٠٩/١٦استاذ متفرغاحالم محمد السعدى فرهود

ادارة االعمال

االقتصاد والتجارة الخارجية

الرياضة والتأمين واالحصاء التطبيقى

العلوم السياسية



الوضع الحالىتاريخ شغل الوظيفةالوظيفةاالسم

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد عبد القادر امين دياب

٢٠٠٣/٠٨/٠١استاذ متفرغحمدى محمود عبد الغنى قادوس

٢٠٠٤/٠٩/٠٣مدرس متفرغاسماعيل عبد المنعم اسماعيل مسعود

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد أمين عبد هللا قايد

٢٠٠٥/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغحسن زكى يوسف على يوسف

٢٠٠٦/٠٨/١٤مدرس متفرغسمير اسماعيل السيد احمد

٢٠٠٦/٠٨/٣٠استاذ متفرغمحمد حامد مصطفى تمراز

٢٠٠٧/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغابراهيم نادر شحاته ابراهيم

٢٠٠٨/٠٨/٠١استاذ متفرغعلى أحمد مصطفى زين

٢٠١١/٠٨/٠١استاذ مساعد متفرغمحمد محمد ابراهيم منصور

٢٠١٢/٠٥/٢٩استاذ متفرغاحمد السيد على حمد هللا

٢٠١٢/٠٧/١٥استاذ متفرغفتحى سعيد عيد قاسم

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغرفيق محمد حسن الجزيرى

٢٠١٢/٠٨/٠١استاذ متفرغمحمد حسين احمد حسن

٢٠١٣/١٠/٢٤استاذ متفرغالسعيد يوسف الغنيمي فراج

٢٠٢١/٠٨/٠١استاذ متفرغهشام حسن عواد المليجى

مشرف على القسم٢٠١١/٠٩/١٥استاذ متفرغيحيى مصطفى كمال حلمى

المحاسبة

نظم المعلومات اإلدارية


