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 اهليكل التنظيمي 

2021/2022 

 

  دينا فتح هللا محمدأ.د/ 
 

 

 العامليـــــــــــن
 اإلعارة والبعثات

 

 السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
 

 سكرتارية القسم

 السيدة/ نيرمين فاروق رزيق                    
 السيد/ محمـد محمـود منصور     
 السيدة / كريمة عبدالناصر سيد      

 

 معاونى أعضاء هيئة التدريس   

 م.م / دينــــــــا عادل كامل

 م.م / داليـــــا نشأت عريان
 

 م.م/ ســــارة إبراهيم محمد

 م.م/  شرين موريس فتحى

 ص / أيةهللا حمدى عبدالحفيظ

 ص/ لميـــــاء محمود احمد 

 ص / أحمد عبدالظاهر سعدى

 مد سيد احمدص/ مح

 ص/ ريم ياسين عبدالكريم 

 ص/ حنان عزت رسمى 

 ص / ريهام محمود

 أعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التديس

 الســـــيد علــــى إبراهيمأ.د/ 

 محمــــــد علــــى عطيــةأ.د/ 

 فوزيـــــــة ســـيد حبيــب أ.د/

 إحســــــان حافظ إبراهيمد/ أ.

 وسأ.د/ ســــــوزان شوقى ط

 أ.د/ ســـــــيد إسماعيل محمد

 أ.د/ سهير مصطفى الشنوانى

 أـد/ تهانـــــــــى حسن الفحام

 السيدأ.د/ أحمــــــد مصطفى 

 أ.د/ عبــــدالرزاق عبدالمجيد

    أ.د/ جمـــال الدين عبدالفتاح

 أ.د/ فرجانــــــــى عبدالحميد 

 د فتحى محمدـــــــــأ.د/ محم

 أ.د/ مها عبد العظيم حســــن

 أ.د/ إيهـــاب أحمــــد فــــؤاد

 أ.د/ محمود البدرى عبدالمطلب

 د / جيهان نبيـــــل حســــن د أ

 أ .د / اكرامى عبدالرحيم خليل

 د / ديـــــنا فتـــح هللا محمد0أ

 أ.م / نـــــورا حسن عبدالاله 

 أ.م /  ساره احمد ابو المجد

 عراقىد/ نرمين السيد ال

 د/ بسمة ناجى عبدالمحيد

  هير جرجســـــــد / ش  
 

 

 
 

 مهمات علمية

 جاد          فرغلىهان شريد/

 

 البعثات واملنح والتدريب
 

 

 
 

  هيثـــــــــم حسن أحمدم.م/

 م.م  /  خــــــــالد ابو الفتوح

 ./ منــــار محمود حامد .م

 إسراء محمود مصطفى /م.م

 رحمنأالء أحمد عبدال /م.م

 
 

  

 املعارين

                على 

 أ.م/ غريب محمد عبدالعال

 د./ هانـــــــــى صالــــــــــح

 د./ أيات أحمد عبدالمنصف

 

 ) أجازات خاصة ( 

 السايــــــــحـــــال أ.د / أمـــ

 .م /احمد شاكر على الهادىا

 ./ عليـــــــــاء السيد علىد

 وزىــــم فــــــــــد/ مري   

 

 العمـــــال

 السيد/ سعـــــــــد محمد عمر   
 السيد/ مهــران أحمد مهران
 السيد/ حســــــن محمد على

 السيد/ أحمــــد مصطفى حسن 

 ممدوح صالح احمد السيد/ 
 ماهر سليم علىالسيد/ 

 السيد/ محمـــد راضى محمد
 السيد/ منتصــر سيد إبراهيم

 ر عبدالرحمنإبراهيم جابالسيد/ 

 

 

 أمناء املعامل

 رغلى عبدالمعطى ــالسيد/ ياسـر ف

 السيدة/ نجـــوى إبراهيم حسن 
 عبدالحكيم عبدالهادىالسيد/ محمد 

 السيد/ أحمـــــد متولـــى أحمد
 

 السيدة/ شيـماء شـعبان عــالم
 السيدة/ هدير نشـأت عبدالعليم
 السيدة/ شـيماء صـالح أحمد

 فرحانالسيد/ محمود جمال 
 

 

 أمناء املخازن

 السيد/ عالء مصطفى أحمد
 السيد/ صالح رمضان سيد

 


