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 2020 سجتمجر شهر عه اَلًثقسم تكىىلىجٍب التعلٍم والحبست ء هٍئخ التدرٌس والهٍئخالمعبووخثعدد السبعبد السائدح عه الىصبة للسبدح أعضب

عدد الساعات  الوظٌفة االسم م
 الزائدة

 مالحظات

 أجازة بدون مرتب  أستاذ الزق عصام شوقى شبل أ.د/ 1

   أستاذ محمود د الحمٌددمحم زٌدان عب أ.د/ 2

 رئٌس القسم  أستاذ عصردمحم أحمد مصطفى كامل  أ. د/ 3

أستاذ مساعد  صالحأحمد عبد القادر عبد المنعم  أ.م.د/ 4
 متفرغ

  

   أستاذ مساعد أٌمن فوزي خطاب مدكور أ.م.د/ 5

 أجازة بدون مرتب  أستاذ مساعد سعٌد عبد الموجود على األعصر د/أ.م. 6

   أستاذ مساعد ٌوسف ٌسرٌة عبد الحمٌد فرج د/أ.م. 7

   أستاذ مساعد سراج الدٌن مصطفى سالمة عبد الباسط د/أ.م. 8

 أجازة بدون مرتب  مدرس صبحً أحمد دمحم موسى د/ 9

 أجازة بدون مرتب  مدرس عباس عبد العزٌز السٌد الجنزورى د/ 10

   مدرس دمحم شوقً دمحم حذٌفة د/ 11

 أجازة بدون مرتب  مدرس حنا بدٌع خٌري كاملعماد  د/ 12

   مدرس زٌنب ٌاسٌن دمحم إبراهٌم د/ 13

 أجازة بدون مرتب  مدرس على مصطفىعصام عبد العاطى  د/ 14

   مدرس هبه عثمان فؤاد العزب د/ 15

 أجازة بدون مرتب  مدرس آٌات فوزي أحمد غزالة د/ 16

   مدرس قباوىبسمة عبد المحسن عبد اللطٌف الع د/ 17

 أجازة بدون مرتب  مدرس رانٌا أحمد حسن كساب د/ 18

 أجازة بدون مرتب  مدرس أمل فرٌد نصر إبراهٌم د/ 19

   مدرس د/ أحمد سعٌد سالم العطار 20

   مدرس  غادة ربٌع دمحم خلٌفة /د 21

   مدرس  مٌنا ودٌع جرجس مٌالد /د 22

   مدرس حسام طه السٌد عبد الباقً /د 23

 13/10/2020-14/6أجبزح وضع مه   مدرس  أٌات أحمد دمحم خلٌف /د 24

   مدرس مساعد أمٌرة عبد العزٌز إبراهٌم المقنن م.م/ 25

   مدرس مساعد م.م/أرشد صالح عبد الجابر عٌسى 26

   مدرس مساعد حجازيالسٌد سماء عبد السالم  م.م/ 27

   درس مساعدم حجازيالسٌد أسماء عبد السالم  م.م/ 28

   مدرس مساعد عبد الحمٌد صافى حسٌن مصطفى م.م/ 29

   مدرس مساعد سمر جمال الحسٌنً طاحون م.م/ 30

   مدرس مساعد عفاف صابر على دمحم أبو النصر م.م/ 31

   مدرس مساعد عطاعبد هللا أحمد محمود السٌد  م.م/ 32

   مدرس مساعد مروة فراج محروس فراج /م.م/ 33

   معٌد أ/ شٌماء عماد كامل شدٌد الصٌفى 34

   معٌد أ/ دمحم مرسى عبد المجٌد بٌان 35

   معٌد أ/ محمود السٌد عبد الحى جبرٌل 36

   معٌد أ/ فتحٌة فهمى أحمد سعد 37

   معٌد ا/ ربٌع عبد هللا عبد المقصود 38

 
 


