
                                                                         

 

  

 

 

 نوع األجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ محمد د/ محمد طاهر إبراهٌما. 1

  متفرغ  أستاذ مرسى ا.د/ هٌام محمود سامً 2

  وقائم بعمل رئٌس القسم استاذ مساعد محمود محمد / منال محمد أحمدد 3

  ستاذ مساعدا ٌوسف / محمد سٌد أحمد محمدد 4

  مدرس مساعد  علٌان ط.ب/ هبه علٌان عبد الرحمن 5

  معٌد ط.ب/ ندى سمٌر مصطفى التفاهنى 6
 

      

 نوع األجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ حسن د/ ربٌع السٌد صالـح.أ 1

  أستاذ متفرغ حصبٌمحمد د/ محمد عبد العال ا. 2

  متفرغ أستاذ د/ زمزم حسن أحمد عبد الواحدا. 3

  متفرغ أستاذ أبوعٌشةمحمد ا.د/ عبد الكرٌم محمود  4

 إعارة أستاذ د/ محمد عبد المحسن محمد عبد المحسنأ. 5

  ورئٌس القسم أستاذ حسٌــن محمد د/ محمود محمدأ. 6

  أستاذ  ٌدعبد المج د/ إبراهٌم محمد فارسأ. 7

 مرافقة الزوجة أستاذ خلٌل د/ أشــرف محمد محمــودأ. 8

  استاذ حســنمحمد د/ أحمد محمد أحمد ا. 9

  أستاذ  حسنٌن د/هناء محمــــد فاضلا. 11

 مرافقة الزوجة أستاذ مساعد إبراهٌم د/ احمد إبراهٌم ٌوسف 11

  أستاذ مساعد مروه عبد المنعم محمد حسن /د 12

  أستاذ مساعد هبة سٌد محمد حسن /د 13

  أستاذ مساعد عصام سمٌر السٌد سلٌمان د/ 14

 وجالزمرافقة  مدرس د/ مى حمدى عبد العظٌم محمد 15

  مدرس  / إبراهٌم مجدي محمد حجابد 16

 مرافقة الزوج مدرس  / ٌسرا احمد حلمً عبد الصمدد 17

  مدرس  / أحمد عبد اللطٌف على عبد العالد 18

  مدرس مساعد ط.ب/ حنان عبد الحلٌم حامد حامد 19

  معٌد ط.ب/ امنٌة فتحً محمد احمد 21

  معٌد ط.ب/ محمود عبد الرزاق متولً  21

 
 



                                                                         

 

 

       

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  متفرغ أستاذ ا.د/ حسنى عبد اللطٌف  عبد الرحمن 1
  متفرغ أستاذ د/ مكرم أحمد محمد ٌــــسا. 2

  متفرغأستاذ  / أمام حسٌن عبد الحكٌـــما.د 3

  أستاذ  معوض أحمـد د/ على معوضا. 4

   أستاذ / أحمد حسـن علــــــىدا. 5

  ورئٌس القسم أستاذ ا.د/ عمر حسن رفعـــــت 6

  أستاذ  سعاد أحمد سلٌمــــان /ا.د 7

  أستاذ  سالمـــــةد/ أٌهاب محمد أ. 8

  أستاذ  د/ جٌهان إسماعٌل إبراهٌمأ. 9

  مدرس د/سعٌد كمال أبو الغٌط 11

 وجةالزمرافقة  مدرس  محمد حسن /عبدالعظٌم السٌد عبدالعظٌمد 11

  مدرس  شاهٌن / هبة محمد على احمدد 12

  مدرس  ط.ب/ آالء عبده حلمً عبد الجواد 13
 مهمه علمٌة مدرس مساعد  احمدط.ب/ ندى إبراهٌم حسٌن  14

         

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ محمد السٌد عنــــــانى ا.د/ 1

  متفرغ استاذ ا.د/ محمود عزت السٌـــــد 2

  رئٌس القسمواستاذ  ا.د/ أحمد أحمد رفعت خفاجــى 3

  أستاذ د/ حمزة إبراهٌم عٌــــد.ا 4

  استاذ مساعد الجمال العظٌم محمد عبد العظٌم /عبدد 5

 إعارة استاذ مساعد / اٌمان ابراهٌم ثابت شبانةد 6

  مدرس  / ندا حسٌن عٌداروس د 7

 إعارة مدرس  / على وهدان على إبراهٌمد  8

  مدرس / مروة السٌد حسن أبو هاشمد 9

  مدرس  تار الطرابٌلى/ رٌهام مخد 11
 



                                                                         

 

 

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

   متفرغ أستاذ ا.د/ مختار محمد على الطرابٌلى 1

  متفرغاستاذ  د/ محمد سعٌد محمد الشهٌدىا. 2

  أستاذ  / محمد مصطفى عبد الداٌمد 3

 وجالزة مرافق أستاذ مساعد / شهٌرة عبد الفتاح محمدد 4

  أستاذ مساعد محمد فوزى ابراهٌم محمدد /  5

  مدرس  / إٌمان كمال السٌد السٌد علىد 6

  مدرس  / محمد حسن على معروف د 7

  معٌد ط.ب/ نورهان محمد علً محمد كامل 8

       

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  متفرغ استاذ د النحلةد/ ثناء مختار محم.ا 1

  أستاذ متفرغ ا.د/ صابر محمد شكر أبو زٌد 2

  متفرغ استاذ د/ طارق عمر محمد المهدىا. 3

  ورئٌس القسم أستاذ د/ هشام محمـــد السعٌدا. 4

  أستاذ  ا.د/ عٌد على محمد موسى 5

  أستاذ مساعد حسنمحمد / سعٌـــد أحمد د 6

 مرافقة الزوجة مدرس لعالد/ أحمد كامل السٌد عبد ا 7

  مذرس  باشا / والء عبذ الوهاب عبذ الغنى د 8

 انقطاع مذرس مساعذ ط.ب/ عمرو رفعت غنام 9

  معيذ ط.ب/ فاطمت عبذهللا محمذ السيذ 01

  معيذ ط.ب/ أميرة محمذ مختار محمذ النحلت 00
 

   
    

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

وقائم بعمل  متفرغ أستاذ عٌسى محمد إسماعٌل عبد المنعم/ا.د 1
 سمرئٌس الق

 

 إعارة أستاذ مساعد  دروه د / حسن ابراهٌم محمـد 2

  أستاذ مساعد د/ منى محمود إسماعٌل 3

  أستاذ مساعد د / مآثر محمد منٌر 4

 مهمه علمٌة مدرس  / محمود عبد العزٌز مبروكد 5



                                                                         

 

 رعاية طفل مدرس  حسناء محمود الششتاوى/ د 6
 
 
 
 
 

 
 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ  ا.د/ محسن محمد ذكى الدمرداش 1

  ورئٌس القسم أستاذ فتحً عابدٌند/ حنان محمد ا. 2

    وعمٌد الكلٌة أستاذ د/ دالٌا منصور حـامــــدا. 3

  أستاذ مساعد / وائل محمد محمد كامل الفٌلد 4

 مرافقة الزوج مدرس أحمد حسن عبد العزٌز أمٌرة د/ 5

  مدرس / منى سالم عبدهللا سالمد 6

  معيد مصطفى محمود سيد شلقامى 7
 
 

   

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  متفرغاستاذ  جوادىا.د/ حمدى محمد عبد الوهاب ال 1

  متفرغ أستاذ ا.د/ محمد جمال عبد المنعـــــم 2

ووكٌل الكلٌة لشئون  أستاذ د/ أحمد أنور السٌـــــــــدا. 3

  الدراسات العلٌا والبحوث
 

  ورئٌس القسمأستاذ  د/ أمل كمـال الجٌــــــــارا. 4

  أستاذ  إٌمان محمــــد ٌوسف د/ا. 5

  أستاذ مساعد د أحمد سالم/ نهلـة حامـــد 6

  مدرس  / اٌمان محمد محمد ابو الحسند 7

 مهمه علمٌة مدرس مساعد ط.ب/ أسماء محمد إبراهٌم حسٌن 8
 

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

  أستاذ متفرغ مصطفى فاٌز محمـد حسن /دا. 1

  ورئٌس القسم ذأستا ا.د/ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح 2

  أستاذ  د/ ولٌد فتحى خلٌـــــلا. 3

 إعارة أستاذ مساعد / محمد محمد عبد الداٌــمد 4

 اعارة داخٌلٌة مدرس  د/ إٌمان على عبد النبى أحمد 5

 مهمه علمٌة مدرس  / رامى الجندى إبراهٌم محمدد 6

 مهمه علمٌة مدرس مساعد ط.ب/ سحر عز الدٌن حسن 7



                                                                         

 

 
 
 
 

                                    
          

     
                        

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
   استاذ متفرغ ا.د/ كوثر عبد الواحــد الهادى 1

 مرافقة الزوجة أستاذ مساعد د/ أٌمن كمال عبد الحمٌـــد 2

قائم بعمل أستاذ مساعد و عبـــــده حلمً/ رانٌا د 3
 رئٌس قسم

 

  أستاذ مساعد رانٌا عبد الرحمن الجاوٌش د/ 4

  أستاذ مساعد رٌن محمد محمود عبد الحمٌدٌش /د 5

  معٌد ٌسرا رضا عرفه محمد سالم.ب/ ط 6

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ د عبد التواب عوضا.د/ محم 1

  متفرغ ذ أستا ا.د/ إبراهٌم حسٌن أحمد  2

  أستاذ شقٌدفعلى ا.د/ محمد حسن  3

  أستاذ  ا.د/ محسن محمد حسن 4

  ورئٌس القسم أستاذ ا.د/ محمد حسٌن على الدهراوى 5

 إعارة أستاذ مساعد د/ إبراهٌم السٌد محمد 6

 مرافقة الزوجة سمدر د/ محمود سمٌر محمد طه 7

  مدرس  د/ محمد عبدهللا محمد حسن هاشم 8

  مدرس  / محمود فتحى أحمد علىد 9

 مهمه علمٌة مدرس مساعد ط.ب/ حنان عطٌة محمود محمد 11

  معٌد لطفً سعد ابراهٌم ط.ب/ سعد 11

 زةنوع االجا الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ أ.د/ سٌد محمود شعراوي 1

  متفرغاستاذ  د/ سٌد عبد النعٌم عطــــــاهللأ. 2

  أستاذ  د/جمال عبس محمد هـــــاشمأ. 3

  أستاذ  أ.د/ محمد صبري عبده مٌدان 4

  ورئٌس القسمأستاذ  / محمد الشبراوي غانـــــمدأ. 5



                                                                         

 

  مدرس  / دعاء حسنى السٌد خضــــرد 6

 مرافقة الزوجة مدرس  د/ محمود موسى عبد الرحمن خلٌل 7

  مدرس مساعد ط.ب/ شادى طاهر محمد محمد حسان 8

  معٌد ط.ب/ ٌاسمٌن حامد محمد الطٌب 9

 

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  رغمتف أستاذ     د/ أحمد عبد الفتاح أسماعٌل                   ا. 1

  متفرغ أستاذ د/ أمال مختار محمد النحلة.أ 2

  متفرغأستاذ  / عادل عبد الحمٌد صٌـاما.د 3

 اٌقاف عن العمل أستاذ د/ سعٌد محمود مصطفًا.  4

ووكٌل الكلٌة لشئون  أستاذ سعدٌة عبد الفتاح علً د/ا. 5

 خدمة وتنمٌة المجتمع
 

 إعارة داخٌلٌة أستاذ  سامح مجد الدٌن محمد عبد الجواد د/ 6

وقائم بعمل  أستاذ مساعد / هبة محمد احمد على عبد الرازقد 7

 رئٌس القسم
 

 أجازة وضع مدرس  / سمر كامل عبد العزٌز محمدد 8

                 معٌد ط.ب/ ٌارا أحمد على حسن 9

 
        

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  متفرغأستاذ  عاشور ابراهٌم إبراهٌم/ ا.د  1

  متفرغ استاذ / عبد الرحٌم أحمد عبد الرحٌما.د 2

  أستاذ  / شرٌف ٌوسف أحمد صالحدا. 3

  أستاذ  د/ عبٌر عبد الحمٌد شلبًأ. 4

  ورئٌس القسمأستاذ  د/ عبٌر جعفر علىأ. 5

  أستاذ مساعد /هدى ابراهٌم بحر حسونـةد 6

 اجازة وضع مدرس  أحمد البلتاجى/ مروى أحمد د 7

  مدرس  / ٌاسمٌنا كمال محمود عبد العزٌزد 8

  مدرس مساعد ط.ب/ آٌات سامى حسٌن أحمد 9
 

 

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  أستاذ متفرغ د/ عبد المنعم أحمد الملٌجً.أ 1

  متفرغ أستاذ ا.د/ حمدي عبد الوهاب فتٌح 2

  ورئٌس القسم استاذ ا.د/ صالح الدٌن مصلٌحً علً  3

 إٌقاف عن العمل أستاذ د/ محمود اسماعٌل الحمامًا. 4



                                                                         

 

 اجازة خاصة أستاذ د/  أحمد محمد مجاهد شعٌبا. 5

  أستاذ  د/ أمٌنة علً دسوقــً.أ 6

 ارةإع أستاذ مساعد / عبد العظٌم منٌر محمدد 7
  مذرس  / أحمد شاكر سعد الطحاند 8

  مذرس مساعذ ط.ب/ علٌاء عبد الرحٌم احمد إسماعٌل 9

  معيذ ط.ب/ نهً عصام محمد شبل محمد 01

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

  أستاذ متفرغ / أسامة علً محمد عبـدهللا.دأ         1

 مرافقة الزوجة أستاذ  ان طه محمد طـه/ رمض دا. 2

  استاذ مساعد وقائم بعمل رئٌس القسم  السٌد كٌالنى حسن أمنٌة/ د 3

  أستاذ مساعد /هاٌدى جالل عبد الرحمن عبد الرحمند 4

 وجةالزمرافقة  مدرس  ود ربٌع محمود مصطفى/ محمد 5

  مدرس  / نهى سٌد عبد النعٌم عطاهللد 6

 
 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

  متفرغ أستاذ ا.د/ عبد الحمٌد كامل عثمان 1

  متفرغ أستاذ حسٌن سارو عٌدا.د/حسٌن  2

  قسمالورئٌس  أستاذ عرفات مختــار أملد/ 3

 مرافقة الزوج أستاذ  حلمًد/سهام عباس  4

 إعارة أستاذ مساعد /عصام محمد عبد العلٌمد 5

  أستاذ مساعد /سامح محمد فاروق حامدد 6

 مهمه علمٌة مدرس  / السٌد متولً محمود متولًد 7

  مدرس مساعد ط.ب/ فاطمة خضري محمد على 8

           معٌد ط.ب/ أمٌرة السٌد محمد أحمد خورشٌد 9

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

  متفرغ استاذ افـــعا.د/ ثروت سالم احمد ن 1
  أستاذ متفرغ ا.د / اسماء عمر علـــــى 2

  متفرغ استاذ ا.د/ فاطمة محمد غانـــــم 3

  متفرغ استاذ ا.د/ محمد مصطفى عبد السمٌع 4

   متفرغ استاذ د/ محمد ناجى سلٌــــما. 5

  ورئٌس القسمأستاذ  د/ خالد محمد صالح الدٌن.أ 6

  أستاذ  مودد/ محمد مصطفى مح.أ 7

 أعارة أستاذ مساعد / محمود محً السٌد الهاٌجد 8

 وجةالزمرافقة  أستاذ مساعد د/  ممدوح محمد ابراهٌم 9

  أستاذ مساعد / أحمد السٌد محمود علىد 11



                                                                         

 

  مدرس  د/ والء خلٌل إسماعٌل خلٌل 11

  مدرس  / محمد احمد سالم سلطاند 12

 مهمه علمٌة مدرس  ر/ أحمد سعٌد عبد الخالق مندود 13

 اجازة وضع مدرس مساعد ط.ب/ دٌنا أمٌن عبد الخالق محمد 14

 اجازة وضع مدرس مساعد إٌمان عبد الحكٌم أحمد محمدط.ب/  15

  معٌد ط.ب/ بسنت حسن طاٌع حسن أحمد 16

 
      

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م
  ورئٌس القسممتفرغ  أستاذ مــــلا.د/عاطف محمد كا 1

   متفرغ استاذ ا.د/ جمال جمعه محمد مدنً 2

 مرافقة الزوجة متفرغاستاذ  د/ مصطفى احمد محمــود 3

 وجالزمرافقة  مدرس / رباب السٌد عبد الوهاب عفٌفًد 4

  مدرس  العاصً/ نهال محمد زكرٌا محمد د 5

  مدرس  / إٌناس محمد سعد عبد الحلٌمد 6

  مدرس  / أحمد محمد صالح الدٌن أحمدد 7

  معٌد حمد توفٌق علً أط.ب/ نورا  8

 

  
 

 نوع االجازة الدرجة الوظٌفٌة االسم م

وقائم بعمل  أستاذ مساعد د/عبٌر عبد الوهاب ابراهٌم حسن 1

 رئٌس القسم
 

   ذ مساعدأستا /عادل احمد صبرى ابراهٌم النبتٌتىد 2

  أستاذ مساعد / شرٌف عبد الرحمن محمد معوضد 3

  أستاذ مساعد د/ مصطفى أحمد فؤاد محمد  4

  مدرس  رانٌه احمد حسن /د 5

  مدرس  / احمد حافظ احمد السٌد األسودد 6

  مدرس  / أحمد فتحً فرج مجاهدد 7

  مدرس مساعد ط.ب/ هبة هللا عبد المنعم محمد عبدهللا 8

  مدرس مساعد ب/ والء على حسٌنً علىط. 9

  مدرس مساعد ط.ب/ محمد حسٌن احمد سباق 11

  معٌد ط.ب/ سمر محمد شعبان أحمد أحمد 11



                                                                         

 

 


