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 القسم: اللغة العربية وآدابها
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 ايمن  محمد زكى العشماوى مدرس متفرغ قائم بالعمل

 (عالم ممتاز)هللا جبر سلومه محمد عبد استاذ مساعد متفرغ مرافقة زوج

 السعيد بيومى احمد الورقى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 زكريا شحاتة محمد الفقي متفرغ  استاذ قائم بالعمل

 سعيد  حسين منصور استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 فوزى سعد عيسى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمد  زكريا عنانى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمود احمد السيد نحلة استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ناهد احمد السيد شعراوى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ورد  محمدى مكاوى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 نجوى  محمود حسين صابر استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 صابر  عوض حسين على متفرغ استاذ قائم بالعمل

 زين الدين زكريا الشيخ استاذ قائم بالعمل

 (وكيل الكلية لشئون البيئة) سحرحسين شريف محمد زكى شريف استاذ قائم بالعمل

 مجدى  محمد حسين عبد هللا استاذ لعملقائم با

 (رئيس القسم)مراد حسن عبد العال عباس استاذ قائم بالعمل

 رانيا فوزي سعد محمد عيسى استاذ  قائم بالعمل

 محمد عبد الرزاق احمد المكى استاذ  معار

 سليمان على محمد عبد الحق استاذ  مرافقة زوج

 حمد امينامال فوزى م استاذ مساعد قائم بالعمل

 صابر محمد السيد قطب جويلى استاذ مساعد قائم بالعمل

 هويدا عبد هللا عبد الرحمن زغلول استاذ مساعد قائم بالعمل

 ماجدة احمد سليمان ياقوت استاذ مساعد قائم بالعمل

 نور الدين زين العابدين متولى أحمد استاذ مساعد قائم بالعمل

 براهيم محمد مصطفىحسين ا استاذ مساعد قائم بالعمل

 احمد جمال ناجى محمد زقزوق مدرس قائم بالعمل

 ايناس كمال احمد الحديدى مدرس قائم بالعمل

 حازم صالح حسن اليظي مدرس قائم بالعمل

 صوفيا  يسرى صالح ابراهيم مدرس قائم بالعمل

 عائشه مدحت احمد الحداد مدرس قائم بالعمل

 السيد االميركريمة مصطفى  مدرس قائم بالعمل

 هشام  على فتح هللا ابو خشبه مدرس  قائم بالعمل

 محمد عبد السالم عبد الفتاح محمد مدرس  قائم بالعمل

 محمد شمس كامل عقاب مدرس قائم بالعمل

 حنان محمد عبده عثمان ابراهيم مدرس  قائم بالعمل

 احمد محمد عبد الصمد الديب مدرس مساعد قائم بالعمل

 امنية محمود بسيوني ابراهيم بسيوني معيد ملقائم بالع

 سمر رياض رمضان السيد معيد قائم بالعمل

 منه هللا اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل معيد قائم بالعمل

 نورة محمود عبد الرسول طاهر معيد قائم بالعمل

 عمر رمضان عبدالحفيظ عبدالحافظ معيد قائم بالعمل
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 دابهاالقسم: اللغة اإلنجليزية وآ
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 احمد عبد العظيم محمد الشيخ مدرس متفرغ قائم بالعمل

 تيا نجيب رزق هللا مدرس متفرغ قائم بالعمل

 هبه لبيب احمد خليل مدرس متفرغ قائم بالعمل

 والى عصمت احمد محمد استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 اميرة حسن نويرة تفرغاستاذ  م مرافقة زوج

 اولجا مطر محمد غازى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 نادية زكى بشاى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 نازك عادل فهمى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 عصام الدين عارف فتوح استاذ  متفرغ مرافقة زوج

  عزة محمد حلمى الخولى متفرغ استاذ قائم بالعمل

 ر عبد المحسن محمد حمودهسح استاذ معار

 نجالء حسن عبد الحميد ابو عجاج استاذ قائم بالعمل

 جيداء جواد جواد حمادة استاذ مساعد قائم بالعمل

 دينا محمد عبد السالم ابراهيم استاذ مساعد رعاية طفل

 راندا احمد فؤاد عبد الوهاب خطاب استاذ مساعد قائم بالعمل

 ينا احمد حلمىليلى كرست استاذ مساعد معار

 (قائم بعمل رئيس القسم)مروة محمد خميس محمد الزوكه استاذ مساعد قائم بالعمل

 امل محمد طلعت محمد حسن مدرس قائم بالعمل

 دينا مجدى محمد محمد الدخاخنى مدرس قائم بالعمل

 رانيا محمد عبد المجيد عبد القادر مدرس قائم بالعمل

 د الرحمن القراقصىرشا محمد عب مدرس قائم بالعمل

 فاطمة  صالح اصف مدرس رعاية طفل

 نيفين عبد الحميد االسدودى مدرس قائم بالعمل

 امينة طارق احمد الحلوانى مدرس  قائم بالعمل

 دعاء محمد عبد السالم ابراهيم مدرس  رعاية طفل

 ياسمين احمد عبد المنعم حسين احمد مدرس  قائم بالعمل

 ريهان مدحت حسين حسن ش مدرس  قائم بالعمل

 انجى طارق محمد زكريا مدرس مساعد رعاية طفل

 سارة ماجد محمد محمود المرصفى مدرس مساعد مرافقة زوج

 سارة محمد ابراهيم حجازى مدرس مساعد قائم بالعمل

 نورهان محمد ابوالعباس المرسى محمد مدرس مساعد رعاية طفل

 ارق فؤاد سرورنورهان محمد ط مدرس مساعد مرافقة زوج

 هبة  عصام عبد الفتاح سرور مدرس مساعد رعاية طفل

 ريهام احمد زيادى موسى على مدرس مساعد قائم بالعمل

 فيروز ياسر سعدالدين محمد صادق مدرس مساعد قائم بالعمل

 االء مجدى محمود على محمود  معيد قائم بالعمل

 محمود احمد محمود عبد الخالق معيد قائم بالعمل

 ندى عطا هللا محمد عطا هللا شرعان معيد قائم بالعمل

 رنا طارق محمود ابراهيم سالم  معيد قائم بالعمل

 اسر محمد مطر عبدالخالق معيد قائم بالعمل

 ردينه طارق محمود محمد موسي معيد قائم بالعمل

 االء رجب االباصيرى بكر معيد قائم بالعمل

 ير مسعود الغنيمىمازن خالد بش معيد قائم بالعمل
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 القسم: االثار والدراسات اليونانية والرومانية
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 ضحى احمد عبد المنعم عرفه مدرس متفرغ قائم بالعمل

 وجدان نور الدين محمد الشريف متفرغ مدرس قائم بالعمل

 سهير زكي بسيوني استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 سوزان احمد الكلزه استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 طلعت عبد الرازق زهران استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 حسين  عبد العزيز حسين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سلوى محمود نصر استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 عزت زكى حامد قادوس استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 فؤاد شرقاوى على متفرغاستاذ   قائم بالعمل

 فادية محمد ابو بكر استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 فكرية مصطفى صالح استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ماجدة عبده النويعمى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 مجدى السيد احمد كيالنى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمد السيد محمد عبد الغنى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 منى محمد الشحات استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 بهية محمد شاهين سالمة متفرغ استاذ قائم بالعمل

 منى عبد الغنى على حجاج متفرغ استاذ قائم بالعمل

 اشرف احمد جابر فراج استاذ قائم بالعمل

 عماد خليل حلمى السيد استاذ قائم بالعمل

 (قائم بعمل رئيس قسم) اهيم عيسىفتحية جابر ابر استاذ مساعد قائم بالعمل

 حنان السيد محمد يوسف استاذ مساعد قائم بالعمل

 فتحية فتحي عبده السالمي استاذ مساعد قائم بالعمل

 اميره قاسم عبد المنعم الحديني استاذ مساعد قائم بالعمل

 هبه نعيم سامي جيد استاذ مساعد قائم بالعمل

 مرجانسمر يسرى احمد  مدرس قائم بالعمل

 ماسة اسامة احمد رؤوف مدرس قائم بالعمل

 نيرمين نصحى بطرس جبرائيل مدرس قائم بالعمل

 وسام ناجى حامد دويدار مدرس قائم بالعمل

 اسماء  اسماعيل محمد مصطفى مدرس  قائم بالعمل

 رشا سعيد عباس مصطفى مدرس مساعد رعاية طفل

 اح حسن سكرمنى عاشور عبدالفت مدرس مساعد قائم بالعمل

 ندى لؤى محمود محمد الزهيرى مدرس مساعد قائم بالعمل

 سارة صبرى صادق محمد ابو العينين مدرس مساعد قائم بالعمل

 راندا سعيد حسن ابراهيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 دينا عطا محمد محمود عطا مدرس مساعد قائم بالعمل

 رحمناسراء  عمر ابراهيم عبد ال معيد قائم بالعمل

 اميرة محمد السعدنى عبد الرحمن السعدنى معيد قائم بالعمل

 صفاء سعيد احمد حسين معيد قائم بالعمل

 كيريا ماجد ميالد فهيم معيد قائم بالعمل

 احمد جمال عبدالحليم ابراهيم  معيد قائم بالعمل
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 القسم: التاريخ واالثار المصرية واالسالمية
 

 

 االسم جة الوظيفيةالدر الحالة الوظيفية

 عصمت محمد حسن فتح الباب مدرس متفرغ قائم بالعمل

 عفاف مسعد السيد العبد مدرس متفرغ قائم بالعمل

 على محمود سليمان المليجى استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 امال محمد بيومى محمود مهران متفرغ استاذ مساعد قائم بالعمل

 د امين محمد سليماحم استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 حسن عبد الوهاب حسين استاذ  متفرغ مرافقة زوج

 حسن محمد محى الدين السعدى استاذ  متفرغ معار

 حمدى عبد المنعم حسين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 عبد الواحد  عبد السالم ابراهيم استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 باظةفاروق عثمان محمود ا استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمد محمد  مرسي الشيخ استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمد محمود السروجى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 نبيلة حسن محمد استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 (رئيس القسم) ابراهيم عبدالمنعم سالمه ابوالعال استاذ قائم بالعمل

 حنان عبد الفتاح محمد مطاوع استاذ قائم بالعمل

 رشا فاروق السيد محمد عبدهللا استاذ بالعملقائم 

 سحر السيد عبد العزيز سالم استاذ قائم بالعمل

 عصام محمد السعيد عبد الرازق استاذ معار

  كمال عنانى اسماعيل استاذ ندب كلى 

 محمد عمر عبد العزيز عمر استاذ قائم بالعمل

 وفاء احمد السيد بدار استاذ قائم بالعمل

 شويكار محمد ابراهيم احمد استاذ جمرافقة زو

 رانيا مصطفى محمد عبد الواحد استاذ  قائم بالعمل

 حنان مبروك سعيد اللبودى استاذ  قائم بالعمل

 ابراهيم سعيد فهيم استاذ مساعد قائم بالعمل

 احمد محمد زكي احمد استاذ مساعد قائم بالعمل

 بادىحسام احمد مختار الع استاذ مساعد قائم بالعمل

 شاهنده سعيد محمود منصور استاذ مساعد قائم بالعمل

 عماد أحمد إيراهيم محمد الصياد استاذ مساعد معار

 محمد دسوقي حسن عبد العزيز استاذ مساعد معار

 محمد عبدالمنعم محمد الجمل استاذ مساعد قائم بالعمل

 رحاب محمد على النحاس استاذ مساعد قائم بالعمل

 احمد حمدى عبدالمنعم محمد حسين مدرس قائم بالعمل

 اسالم مصطفى محمد عبد هللا مدرس قائم بالعمل

 ايناس حمدى سرور مدرس قائم بالعمل

 رحاب احمد عبد الرشيد مدرس قائم بالعمل

 عبد الرازق محمد على محمد مدرس قائم بالعمل

 محمد رجب زكى تمام مدرس قائم بالعمل

 دى راتب زحيرهانى مه مدرس قائم بالعمل

 هبة ابراهيم عطا ابراهيم مدرس قائم بالعمل

 عفاف عبد الراضى عبد الباسط مدرس  قائم بالعمل

 انجى محمد ابراهيم مساهل مدرس قائم بالعمل

 زينب ناجى محمود عبد الرحيم مدرس  قائم بالعمل

 فاطمه عادل عبد اللطيف ابراهيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 احمد عبد الاله هاشم محمود معيد قائم بالعمل

 امانى مصطفى عثمان حسن موسي معيد قائم بالعمل
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 ندى خالد ابراهيم محمد بدره معيد قائم بالعمل

 والء حامد محمد العسيوى معيد قائم بالعمل

 امانى محمد احمد مرسي معيد قائم بالعمل
 

 القسم: الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية ة الوظيفيةالحال

 على زكى على سليمان مدرس متفرغ قائم بالعمل

 محمد جبريل احمد عمر مدرس متفرغ قائم بالعمل

 حسين ابراهيم عبد اللطيف المهدى متفرغ مدرس قائم بالعمل

 اجالل ابراهيم ابو عاصى استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 احمد احمد السيد مصطفى فرغاستاذ مساعد مت قائم بالعمل

 عمر عبد الهادى غنيم استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 محمود محمد جمال احمد بشر استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 فايز محمد ابراهيم العيسوى استاذ  متفرغ مرافقة زوج

 فتحى  محمد احمد ابو عيانه استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 فتحى عبد العزيز ابو راضى متفرغاستاذ   قائم بالعمل

 محمد الفتحى بكير محمد حسين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

  محمد ابراهيم محمد حسن شرف استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 وكيل الكلية لشئون طالب()حمدينه عبد القادر السيد العوضي استاذ قائم بالعمل

 (القسمرئيس )اشرف محمد على عاشور استاذ  قائم بالعمل

 شوقى ابو الغيط على منصور استاذ مساعد مرافقة زوج

 محمد  احمد محمد احمد السودانى استاذ مساعد قائم بالعمل

 محمد عبد القادر راشد استاذ مساعد معار

 محمود السيد محمد على شطا استاذ مساعد قائم بالعمل

 ايمان محمود رمزى عبد الرازق مدرس معار

 ر الدين توفيق احمدسحر نو مدرس معار

 شيماء السيد عبد النبى السيد مدرس قائم بالعمل

 ناهد ياقوت العرش صابر خلف مدرس قائم بالعمل

 اسماء محسن بدير القرش مدرس  قائم بالعمل

 سامى على احمد الغندور مدرس  قائم بالعمل

 محمود كامل محمد احمد شرف الدين مدرس  قائم بالعمل

 جابر رفاعى مسلم محمد رضوان رس مساعدمد قائم بالعمل

 محمد سيد سعيد مصطفى مدرس مساعد قائم بالعمل

 اسماء السيد عبد الرحمن محمد قناوى معيد قائم بالعمل

 امانى محسن السيد محمد منصور معيد رعاية طفل

 احمد محمد عبد الحي عبدالحميد ابوكليله معيد قائم بالعمل

 نبيل فايز حكيمااشرف  معيد قائم بالعمل
 

 القسم: االنثروبولوجيا
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 فاديه فؤاد حميدو محمد مدرس متفرغ قائم بالعمل

 نادية احمد محمد احمد مدرس متفرغ قائم بالعمل

 مرفت  العشماوى عثمان العشماوى استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 مصطفى عمر حماده مسعود اعد متفرغاستاذ مس قائم بالعمل
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 هندومة محمد انور حامد استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 محمد عباس ابراهيم حسين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 مصطفى عوض ابراهيم حسين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 (قائم بعمل رئيس القسم)سلوى السيد عبد القادر استاذ مساعد قائم بالعمل

 ايناس محمد عبد المنعم عبد المنعم مدرس م بالعملقائ

 حمدى عباس احمد عبد المنعم مدرس قائم بالعمل

 مها محمد فوزى معاذ مدرس قائم بالعمل

 شيماء محمد السيد محمد مدرس  قائم بالعمل

 امل سعيد احمد عمر ابراهيم مدرس  قائم بالعمل

 رضا محمد احمد حسانين مدرس  قائم بالعمل

 نشوة محمد على محمد مدرس مساعد ائم بالعملق

 هدير محمد محمود عبد الحافظ مدرس مساعد قائم بالعمل

 سلمى محمد عباس ابراهيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 ايه مصطفى خميس محمد الفضلى معيد قائم بالعمل
 

 القسم: الدراسات المسرحية
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 ليلى محمد عبد المنعم استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 ابو الحسن عبد الحميد  سالم استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 صوفيا عباس عوض هللا احمد متفرغ استاذ قائم بالعمل

 رانيا فتح هللا محمد فرج متفرغ استاذ قائم بالعمل

 احمد محمد حسن شحاته صقر متفرغ استاذ قائم بالعمل

 (قائم بعمل رئيس القسم)هاني ابو الحسن عبد الحميد سالم  استاذ  م بالعملقائ

 منال محمود حسين فودة استاذ  قائم بالعمل

 ابراهيم احمد محمد حسن استاذ مساعد قائم بالعمل

 سعاد حامد احمد يوسف استاذ مساعد قائم بالعمل

 حمد الشينصديقة عبد المنعم عبد الغنى ا استاذ مساعد قائم بالعمل

 الفت عبد الحميد حسانين شافع استاذ مساعد قائم بالعمل

 سماح خميس مسعود عبد الرازق استاذ مساعد قائم بالعمل

 محمد عبد المنعم احمد محمد استاذ مساعد قائم بالعمل

 جمال السيد حسين محمد ياقوت استاذ مساعد قائم بالعمل

 اسراء محمد احمد حسن مدرس مرافقة زوج

 ايمن  احمد احمد الخشاب مدرس معار

 طارق جمال الدين عطيه مدرس مرافقة زوج

 طارق عبد المنعم عبد الرازق مدرس قائم بالعمل

 عواطف ابراهيم السيد نعمة هللا مدرس قائم بالعمل

 فهدة احمد مرسى عرابى مدرس  قائم بالعمل

 رانيا محمد ابراهيم سيد احمد مدرس  قائم بالعمل

 رضوة صبحى احمد احمد  مدرس  بالعمل قائم

 ساره طه محمد زكريا مدرس مساعد قائم بالعمل

 رامى جالل عبدالقادر محمود عامر مدرس مساعد اجازة رعاية اسرة

 للطيفاايمان محمد على محمد عبد  معيد قائم بالعمل

 محمد فريد ابو المعاطى عبد العال معيد قائم بالعمل

 اجى احمد سمان عثمان بهلولم معيد قائم بالعمل
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                           القسم: االعالم
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 نعمات احمد احمد عتمان مدرس متفرغ قائم بالعمل

 (رئيس القسم)طه عبد العاطي مصطفي نجم استاذ قائم بالعمل

 قاوىايمان عبد الرحيم محمد الشر مدرس رعاية طفل

 ايمان عبد الوارث فارس على حنيش مدرس قائم بالعمل

 ايهاب حمدى جمعه مجاهد مدرس قائم بالعمل

 جمال السيد ابراهيم مجاهد مدرس مرافقة زوج

 شدوان على شيبه عبد هللا مدرس ندب كلى

 طارق سيد احمد حسن مدرس قائم بالعمل

 والء يسرى سعيد حسنين مدرس  رعاية طفل

 منال عطية محمد على مدرس مساعد لعملقائم با

 اسراء سعيد رمضان عبدربه معيد قائم بالعمل

 اسماء محمد احمد محمود حماده معيد قائم بالعمل

 مريم عادل حبيب عبد المالك معيد قائم بالعمل

 يارا اسامه محمد على على معيد قائم بالعمل

 يارا حسام الدين محمد محمد حموده باشا معيد قائم بالعمل

 القسم: االجتماع

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 جمعه دومين رحومه سعد متفرغ مدرس قائم بالعمل

 السيد محمد السيد الرامخ استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 محمد على محمد البدوي استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 احمد سليمان ابو زيد استاذ  متفرغ عملقائم بال

 (قائم بعمل رئيس القسم)اسماعيل على محمد عطية سعد استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 السيد رشاد محمد غنيم استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ساميه محمد جابر استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 عبد هللا محمد عبد الرحمن استاذ  متفرغ مرافقة زوج

 على عبد الرازق جلبى استاذ  متفرغ بالعملقائم 

 مريم احمد مصطفى عبد الحميد استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 استاذ قائم بالعمل
 هاني خميس احمد عبده

 ()قائم باعمال عميد الكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا

 احسان محمد حفظى صادق مدرس قائم بالعمل

 نصر حنان نصر حسن مدرس قائم بالعمل

 سحر على عبد المعطى محمد مدرس قائم بالعمل

 نرمين محمد عبد الصمد يونس مدرس معار

 نهله ابراهيم محمد مدرس قائم بالعمل

 الشيماء حسن اسماعيل سرور مدرس مساعد قائم بالعمل

 عنان السيد محمد رمضان مدرس مساعد رعاية طفل

 هبه رسمى عبدالرحيم الصواف معيد قائم بالعمل

 دنيا ابراهيم احمد خليل ابراهيم معيد قائم بالعمل
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 القسم: المكتبات والمعلومات
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 جمال ابراهيم موسى الخولي استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 السيد السيد محمود النشار استاذ قائم بالعمل

 استاذ قائم بالعمل
 د السيد احمدجيهان محمو

 (رئيس القسم)

   غادة عبد المنعم محمد موسى استاذ قائم بالعمل

 ميساء  محروس احمد مهران استاذ قائم بالعمل

 ناهد محمد بسيوني سالم استاذ قائم بالعمل

 امانى زكريا ابراهيم الرمادى استاذ  قائم بالعمل

 هانم عبد الرحيم ابراهيم استاذ  قائم بالعمل

 نهال فؤاد اسماعيل استاذ مساعد العملقائم ب

 نرمين ابراهيم على ابراهيم اللبان استاذ مساعد قائم بالعمل

 امنية خير توفيق سعد استاذ مساعد قائم بالعمل

 اروى جمال ابراهيم مرسى الخولى مدرس قائم بالعمل

 اسماء حسين محمد السيد مدرس قائم بالعمل

 لصادق محمداالء جعفر ا مدرس قائم بالعمل

 امل  محمد احمد خالف مدرس قائم بالعمل

 اميرة محمد محمد قاسم مدرس قائم بالعمل

 دعاء احمد خلف محمد مدرس قائم بالعمل

 شيرين  فهمى محمود الشرقاوى مدرس قائم بالعمل

 منى عبد العزيز عبد الغفار مدرس قائم بالعمل

 مها محمد لؤى حاتم حسين مدرس قائم بالعمل

 هدى ابراهيم ابراهيم كونة مدرس قائم بالعمل

 هناء  عبده احمد عبده االشقر مدرس قائم بالعمل

 هيام على على على مطر مدرس مرافقة زوج

 هاجر طلعت عبد العليم بيومي مدرس  قائم بالعمل

 سارة محمود محمود جمعه بندقة مدرس  قائم بالعمل

 كرستينا نظمى شكرى مدرس  قائم بالعمل

 اميره ابراهيم شعبان ابراهيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 مها سعيد عبد ربه خليف مدرس مساعد رعاية اسرة

 االء السيد دسوقى شلبى مدرس مساعد قائم بالعمل

 نرمين محمد عبد الفتاح الصاوى مدرس مساعد قائم بالعمل

 هبه عالء الدين محمد ابوالفتح شعت مدرس مساعد مرافقة زوج

 اسماء محمد سعد ابراهيم محرب مدرس مساعد م بالعملقائ

 محمود عبد السميع متولى عبد السميع مدرس مساعد قائم بالعمل

 اميره احمد السيد على رشيد معيد مرافقة زوج

 ريهام محمود عبد هللا حسنين معيد قائم بالعمل

 مريم شعبان السيد عبدالعال معيد قائم بالعمل
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 سالقسم: علم النف
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 عفاف محمد عبد المنعم حسين مدرس متفرغ قائم بالعمل

 مجدى  احمد محمد عبد هللا استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 عادل شكرى محمد كريم استاذ  متفرغ معار

 عبد الفتاح محمد احمد دويدار استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 (عالم ممتازاحمد محمد عبد الخالق) استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 (سمالق قائم بعمل رئيس)مدحت عبد الحميد عبد اللطيف احمد ابو زيد استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 مايسة  احمد مصطفى النيال متفرغ استاذ معار

 احمد السيد فهمى على محمد مدرس قائم بالعمل

 بد الغنى خالدجيهان محمد شفيق ع مدرس قائم بالعمل

 حنان سعيد السيد احمد فرج مدرس قائم بالعمل

 دعاء حسن عبد الفتاح نصر راجح مدرس قائم بالعمل

 صفا احمد فؤاد محمد مدرس قائم بالعمل

 فيبى  سعد عطا هللا منصور مدرس قائم بالعمل

 نورة خليل محمد مصطفى مدرس قائم بالعمل

 ايدهند محمد يسرى ف مدرس قائم بالعمل

 والء احمد مختار محمد مجاهد مدرس قائم بالعمل

 رضوى رزق السيد محمد عبد الحميد  مدرس مساعد قائم بالعمل

 مريم احمد على اسماعيل مدرس مساعد قائم بالعمل

 ايمان كمال الدين عبدالحليم بدر مدرس مساعد قائم بالعمل

 نرمين عباس احمد محمد احمد مدرس مساعد قائم بالعمل

 اميرة حاتم ابراهيم خليل مدرس مساعد قائم بالعمل

 دعاء عبدالسالم محمد عبدالرازق مدرس مساعد قائم بالعمل

 ايات السيد محمد على كرم معيد قائم بالعمل

 عزيزة على عطا الحسانين هالل معيد قائم بالعمل

 اميرة ماهر فؤاد محمد معيد قائم بالعمل
 

 دابهاالقسم: اللغات الشرقية وا
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 فتحية احمد موسى استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 محمود احمد حسن عبد السالم المراغي استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 سميره عبد السالم عاشور استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سيد محمد السيد محمود استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 مجدى عبد المنعم عجمية استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ابراهيم احمد خالد احمد استاذ مساعد مرافقة زوج

 وفاء محمود عبد الجليل محمود الشناوى استاذ مساعد قائم بالعمل

 استاذ مساعد قائم بالعمل
 هبة نبيل محمد عبد الرحيم

 (قائم بعمل رئيس القسم)

 د انور حسناحمد فؤا مدرس قائم بالعمل

 امال عبدالمنعم احمد محمد مدرس قائم بالعمل

 امانى عدلي علي حسن مدرس قائم بالعمل
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 توفيق عبد السالم توفيق مدرس مرافقة زوج

 محمد  فتحى احمد محمد على الفخرانى مدرس قائم بالعمل

 محمد محمود ابراهيم محمد مدرس قائم بالعمل

 لعزيز حسنمروة احمد عبد ا مدرس رعاية طفل

 مصطفى عبد العظيم احمد ابراهيم مدرس قائم بالعمل

 ندى يسرى علي احمد عبد العزيز مدرس قائم بالعمل

 سالي احمد حسين ابراهيم مدرس  قائم بالعمل

 ريم محي يوسف عبدالمولى بدر مدرس  قائم بالعمل

 شيماء صادق على صادق مدرس  قائم بالعمل

 اسماء السيد خميس شحاتة مدرس مساعد اجازة دراسية

 امنية ممدوح عبد العزيز غنيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 ايه عبدالقادر محمد محمد حسن طوبار مدرس مساعد قائم بالعمل

 جهاد محمود صالح محمود مدرس مساعد قائم بالعمل

 دينا محمد عبد الفتاح محمد حلمى مدرس مساعد قائم بالعمل

 نجالء سعيد عبد القادر عالم عدمدرس مسا قائم بالعمل

 نورهان ايمن علي عبدالعظيم مدرس مساعد قائم بالعمل

 ايمان ايمن سيد عثمان احمد مدرس مساعد قائم بالعمل

 نجاة محمد عبد العزيز شعيب غانم مدرس مساعد قائم بالعمل

 اميرة على عبد العزيز على معيد قائم بالعمل

 صر عبد هللاتقى محمد ن معيد قائم بالعمل

 حسام الدين محمود محمد بسيونى معيد قائم بالعمل

 دينا احمد محمد محمود سعيد معيد قائم بالعمل

 ريوان احمد محمد حسن شحاته صقر معيد اجازة وضع

 شيماء خميس  رجب ابوالعنين خطاب معيد قائم بالعمل

 عبير  هانى محمد صالح الدين بكرى معيد قائم بالعمل

 هبة مجدى خميس يوسف معيد لعملقائم با

 رنا ياسر سامى السيد  معيد قائم بالعمل

 رشا ناصف عبدالرازق عبدالباقى معيد قائم بالعمل

 روان شريف اسماعيل محمد  معيد قائم بالعمل

 نورهان مجدى محمود فوده معيد قائم بالعمل
 

 

                              القسم: اللغة الفرنسية وادابها
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 اسما محمود كامل استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 جيهان حسن كيره استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 دينا جمال الدين امين استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 رشيدة مدحت الديوانى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 حمود حسن جبر الشافعىسلمى م استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سلوى محمد السعيد مطر استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سهير  محمد السيد الشامى استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 (قائم بعمل رئيس القسم)ضحى محمد عبد العزيز شيحه استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ليلى جورج كامل استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 نهوت محمود عبد هللا غاستاذ  متفر قائم بالعمل

 نيفين محمد السيد خالد استاذ معار

 العربرانية محمد احمد عبدالعزيز عز استاذ مساعد قائم بالعمل

 امانى ابراهيم على غندر استاذ مساعد مرافقة زوج

 دينا سليم احمد خليل مدرس مرافقة زوج



  

 ة   البيانات االساسية والوظيفي
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 رشا محمد سالم محمد محمد عالم مدرس قائم بالعمل

 شيرين ادوارد يعقوب مدرس ملقائم بالع

 لنا جبران فريد حبيب مدرس قائم بالعمل

 ليلى يسرى محمد عبد الغنى مدرس مرافقة زوج

 مى على عصام الدين عبد الفتاح مدرس قائم بالعمل

 نرمين شوقى محمد الحداد مدرس مرافقة زوج

 ياسمين عادل محمد سعيد حجاج مدرس قائم بالعمل

 نسرين على عوارى على السيد  مدرس قائم بالعمل

 شاهيناز محمود رمزى عبد الحميد الشافعى مدرس  قائم بالعمل

 فدوى محمد محمد ابو زيد عبد الكريم مدرس قائم بالعمل

 ديانا عماد عزيز باخوم مينا مدرس  قائم بالعمل

 نهى السيد حنفى محمود الوردانى مدرس  قائم بالعمل

 دحت شاكر على عباس كاملندى م مدرس  قائم بالعمل

 بسمة  حسنى على شرف مدرس مساعد قائم بالعمل

 دينا سعيد عبد الرحمن الكردى مدرس مساعد قائم بالعمل

 شريهان اشرف جمال الدين زيان مدرس مساعد قائم بالعمل

 ياسمين حسام الدين حمزه مدرس مساعد قائم بالعمل

 بدالرحمن محمديارا عيد محمد ع مدرس مساعد قائم بالعمل

 مروة طارق محمد خليل يوسف الزيني معيد قائم بالعمل

 دينا مسعد شحاته محمود معيد قائم بالعمل

 رحاب عبدالجليل محمد جمعه معيد قائم بالعمل

 ماريا هانى سالمه عياد سالمه معيد قائم بالعمل
 

 القسم: الفلسفة
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 السيد  شعبان حسن عبد العال متفرغ استاذ مساعد قائم بالعمل

 حربى  عباس عطيتو استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 راوية عبد المنعم عباس استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 عباس محمد حسن سليمان استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سن جعفرعبد الوهاب السيد ح استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 ماهر عبد القادر محمد استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 محمد احمد عبدالقادر موسي استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 صفاء عبد السالم جعفر متفرغ استاذ قائم بالعمل

 (قائم بعمل رئيس القسم)اشرف حسن عبد العزيز منصور استاذ قائم بالعمل

 اميمة ضياء الدين محمد محمد سوكة عداستاذ مسا قائم بالعمل

 منى محمد عبد المعطي محمد استاذ مساعد قائم بالعمل

 سحر صديق السيد الشافعي استاذ مساعد قائم بالعمل

 احمد خميس زكى مرعى استاذ مساعد قائم بالعمل

 عزيزة عبد المنعم صبحى استاذ مساعد قائم بالعمل

 منال ابو زيد احمد رجب ذ مساعداستا قائم بالعمل

 نعمة محمد محمود عبد القادر استاذ مساعد قائم بالعمل
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 دعاء محمد عبد النظير حماده استاذ مساعد قائم بالعمل

 جابر فرج جابر خليفه مدرس قائم بالعمل

 فايزة انور شكري مدرس قائم بالعمل

 القادر حسين نصرنادية السيد عبد  مدرس قائم بالعمل

 نهى عبد العزيز محمود محمد مدرس قائم بالعمل

 امال  رمضان مصطفى محمود مدرس  قائم بالعمل

 عباس محمد عباس عبد الجليل خليفه مدرس  قائم بالعمل

 ماجدة رمضان مصطفى محمود مدرس  قائم بالعمل

 الرواف عبد القادر كريمة عبد العاطى عبد مدرس مساعد قائم بالعمل
 

                      القسم: الصوتيات واللسانيات
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 هناء عبدالفتاح سالم حبيب استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 روحية احمد محمد محمود على استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 سهام محمد صالح القارح غاستاذ  متفر قائم بالعمل

 محمد صالح ابراهيم الضالع استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 مرفت محمد احمد فشل استاذ  متفرغ قائم بالعمل

 خالد السيد محمد رفعت متفرغ استاذ قائم بالعمل

 وفاء على ابراهيم عمار متفرغ استاذ قائم بالعمل

 ( رئيس القسم)ابو المجد محمد االنصارى سامح سعد استاذ قائم بالعمل

 احمد عبد الغنى محمد عبد الغنى مدرس قائم بالعمل

 ايمان محمد محمد قاسم مدرس قائم بالعمل

 سارة مصطفى محمد الحناوى مدرس رعاية طفل

 شيماء الصادق سرحان الصادق مدرس قائم بالعمل

 تز باهلل محمد صفاء الدينمنى محمد المع مدرس قائم بالعمل

 هنادى منصور محمد إسماعيل احمد مدرس قائم بالعمل

 امنية احمد محمد عبدة ابراهيم مدرس مساعد دراسية اجازة

 امنية عبد المنعم السيد محمود مدرس مساعد قائم بالعمل

 اميرة احمد عبد الحليم عبد الحليم مدرس مساعد قائم بالعمل

 نهي فتحي حسن حسن مدرس مساعد بالعملقائم 

 نوران  عبد الرحمن احمد خالف مدرس مساعد بعثة دراسية

 هايدى عبد الحميد محمد على مدرس مساعد قائم بالعمل

 دعاء محمد نهاد عبد المنعم مدرس مساعد رعاية طفل

 ايه نبيل مصطفى السيد ندا مدرس مساعد قائم بالعمل

 امنه حلمى عبدالخالق محمد مدرس مساعد العملقائم ب

 االء اسامه على محمد السحراوى معيد قائم بالعمل

 مريم السيد محمود جوده رمضان معيد قائم بالعمل

 0عبدالحميد يمنى عبدالعزيز محمد معيد قائم بالعمل

 ميرامار شفيق محمد شفيق محمد معيد قائم بالعمل
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                          اللغات التطبيقيهنامج برالقسم: 
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 ريم حافظ حافظ على البقرى مدرس قائم بالعمل

 شيماء فوزى كامل ابراهيم خالد مدرس رعاية طفل

 ايريني صفوت فهمى سعد المنشاوى مدرس  قائم بالعمل

 غادة محمد مصطفى على السيد مساعد مدرس رعاية طفل

 ريم على على ابو وردة مدرس مساعد قائم بالعمل

 ليزا كارو روبين استبانيان مدرس مساعد قائم بالعمل

 نورهان  جمال الدين احمد دويدار مدرس مساعد قائم بالعمل

 سندس عطيه السيد على رمضان معيد قائم بالعمل

 العزيز ابراهيم صبرى عبدميار احمد  عيدم قائم بالعمل

 هدير محمد ياسر محمد مصطفى عالم معيد قائم بالعمل

 ياسمين وجيه عبد القادر الشنيطى معيد قائم بالعمل

 لجين عدلى محمد عبيد معيد مرافقة زوج

 سلمى محمد حيدر احمد محمد  معيد قائم بالعمل

 احمد منير جعيصة ميران معيد قائم بالعمل
 

 القسم: معهد الدراسات اللغويه والترجمه
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 شادية حمدى عبد العزيز السوسي مدرس متفرغ قائم بالعمل

 نهاد  محمد محمد منصور استاذ ندب كلى

 (مدير المعهد)نيفين محمد ثروت استاذ  قائم بالعمل

 رهام السيد عبد المقصود استاذ مساعد ائم بالعملق

 محمد فوزى ابراهيم الغازي استاذ مساعد معار

 عبدهللا عاطف عبدهللا ابراهيم مدرس قائم بالعمل

 ساندرا مجدى انور كامل مدرس قائم بالعمل
 

             القسم: معهد درسات البحر المتوسط
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 تهاني  حسن عبد الحميد استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 عفاف عبدالعليم ناصر استاذ مساعد متفرغ قائم بالعمل

 منال عبد المنعم جاد هللا متفرغ استاذ مهمة علمية

 اماني صالح الدين سليمان مدرس معار
 

                          القسم: معهد العلوم االجتماعيه
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 اسماء محمد عباس ابراهيم مدرس قائم بالعمل
 

 اللغة الصينية                               القسم: 
 

 

 االسم الدرجة الوظيفية الحالة الوظيفية

 ى حسين العبدضحى مجدى عل مساعد مدرس قائم بالعمل

 دينا محمد عادل عبد هللا مساعد مدرس قائم بالعمل
 

 


