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 20/7/2020استلمت فى  أستاذ مساعد ا.م.د/رٌهام دمحم عبد المحسن 9

 أجازة بدون مرتب استاذ مساعد / باسم كمال البكريأ.م.د 10

  استاذ مساعد / ٌاسر السٌد إسماعٌلا.م.د 11

  استاذ مساعد  ًأ.م.د/هشام دمحم أمٌن السر س 12

  ساعداستاذ م د/منال سعد عزب الشٌمًا.م. 13
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 المبلٍخ
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  مدرس د/مصطفى سٌد عبد الخالك 21

  مدرس محمود حامد عبد المعطًد/  22

  مدرس د/ رٌهام دمحم دمحم خلٌل                23

  مدرس  صالت تجرٌدهد/ هبة دمحم 24

  مدرس  / أمل محروس عبد الغنى د 25

  مدرس / عبد المنعم دمحم عبد المنعم أبو شونةد 26

  مدرس هند جمال إبراهٌم بكرىد/ 27

  مدرس  / إٌمان فتحً دمحم هاللد 28
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/ زهراء أبو النصر عبد الغنً م.م 59
 جاب هللا 

   مدرس مساعد

   مدرس مساعد / هبه بسٌونً على بكر  م.م 38

   معٌد ا/ مروة ٌسرى دمحم خطاب ;5

   معٌد ا/ هاجر دمحم رفاعً السٌد 64
   معٌد ا/لبنى دمحم أحمد حسن 64

   معٌد  دمحم أبو را ًا/ إسراء دمحم 64
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   معٌد ا/ نورا السٌد على سعد 66
   معٌد أ/ أمٌرة عبد هللا عبد العلٌم حلمى 67
   معٌد أ/ والء دمحم عبد الغفار هوٌدى 68
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