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 المبلغ الدرجة الوظيفية االسم م

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. آمال أحمد مبارك تمام  1

 25 مدرس  د. آمال سٌد محمد عبدالحافظ  2

 25 مدرس  د. آمال عبدربه حسٌن عبدربه  3

 25 مدرس  د. آمنه عبدهللا دسوقى عبدهللا  4

 25 مدرس  د. أسماء سٌد عبدالمجٌد محمد  5

ً جما  6  25 مدرس مساعد  ل عبدالحمٌد السٌد حسنأمان

 25 مدرس  د. أمل عبدالعزٌز أحمد إسماعٌل  7

 25 مدرس  د. أمل فؤاد عارف أحمد عمر  8

 25 معٌد  أٌة مصطفى محمد عبد الحافظ  9

 25 مدرس  د. إعتماد حسٌن سٌد محمد  10

 25 أستاذ  أ.د. إكرام إبراهٌم محمد أحمد  11

 25 أستاذ مساعد  ار محمد ٌونس أحمدأ.م.د. إنتص  12

 25 أستاذ  أ.د. إٌمان سٌد أحمد أحمد  13

 25 مدرس  د. إٌمان كامل حسنى إبراهٌم  14

 25 معٌد  إٌمان محمد هاشم سٌد  15

 25 مدرس مساعد  ابتسام عبد العظٌم صابر سلٌم  16

 25 معٌد  اسماء حمدي محمد ثابت  17

 25 معٌد  الحفٌظاسماء محمد احمد عبد  18

 25 مدرس مساعد  امٌرة حسن عبد الفتاح احمد  19

 25 معٌد  امٌره احمد حسٌن محمد  20

 25 مدرس مساعد  ترٌزه صابر بدٌع غالى  21

 25 معٌد  حسناء جمال عبدالمنعم عبدهللا  22

 25 استاذ لقب علمى  أ.د. حكمت إبراهٌم عبدالكرٌم محمد  23

 25 أستاذ مساعد  علم الدٌن عبدالحافظ علىأ.م.د. حمٌده   24

 25 معٌد  حنان سٌد ٌونس على  25

 25 مدرس  د. حنان عبدالرازق عبدالعال محمد  26

 25 مدرس مساعد  حنان عزوز عبدالحى محمد  27

 25 مدرس مساعد  حنان علً أحمد عبدالمولً  28

 25 مدرس  د. رشا على احمد عبد المولى  29

 25 مدرس مساعد  سن حسٌن حسنرضا ح  30

 25 أستاذ  أ.د. زٌنب عبداللطٌف محمد محمد  31

 25 مدرس  د. سحر على عبدالمحسن أحمد  32

 25 أستاذ  أ.د. سحر محمد مرسى مسعد  33

 25 أستاذ  أ.د. سماح محمد عبدهللا على  34

 25 معٌد  سمٌه محمد عبدالعزٌز هدٌه  35

 25 مدرس مساعد  أحمد سهام محمد عبدالحمٌد  36

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. سهرة زكى عازر شلبى  37

 25 أستاذ  أ.د. شلبٌة السٌد أبوزٌد أحمد  38

 25 مدرس  د. شٌماء سٌد خلٌل ابراهٌم  39

 25 معٌد  شٌماء حسن خلف هللا محمد  40

 25 مدرس  د. شٌماء حسٌن محمد ابراهٌم  41

 25 معٌد  بدر صابرٌن عبدهللا مصطفً  42
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 25 مدرس  د. عصمت سٌد عبدالمجٌد محمد  43

 25 مدرس  د. عطٌات محمد حسن سٌد  44

 25 معٌد  عٌشة عبدالناصر فوزى احمد  45

 25 مدرس  د. غادة حسن أحمد حسن  46

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. غادة عبدالرحمن محمود محفوظ  47

 25 أستاذ  أ.د. فاطمة رشدى محمد على  48

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. فتحٌة زكى محمد عبدالرحمن  49

 25 مدرس  د. فرنسة على أحمد محمد حسن  50

 25 مدرس مساعد  كوثر بدري معبد مرسً  51

 25 أستاذ  أ.د. ماجدة أحمد محمد منصور  52

 25 مدرس مساعد  ماجده عبده ثابت احمد  53

 25 أستاذ مساعد   أحمدأ.م.د. مرزوقة عبدالعزٌز جادهللا  54

 25 مدرس مساعد  مرفت عبدالفتاح اسماعٌل تمام  55

 25 معٌد  مروة عبدالحمٌد سٌد عبدالحمٌد  56

 25 مدرس  د. مروة على المصرى عبد السالم احمد  57

 25 معٌد  عبدالنعٌم الخطٌب منار عمر محمد  58

 25 مدرس  د. منال أبو اللٌل أبو الغٌط حماد  59

 25 مدرس مساعد  منال سٌد عطٌة سٌد  60

 25 أستاذ  أ.د. منال فاروق مصطفى عبدهللا  61

 25 مدرس مساعد  منً ربٌع أحمد محمد  62

 25 مدرس  د. مها محمد راشد غالى  63

 25 مدرس مساعد  مها نفادي عبدالحافظ أبورحاب  64

 25 أستاذ  أ.د. مٌمى محمد مكاوى محمد  65

 25 أستاذ مساعد  . نادٌة حسٌن أحمد إسماعٌلأ.م.د  66

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. نادٌة عبدالغنى عبدالحمٌد طه  67

 25 مدرس  د. ناهد ثابت محمد حسن  68

 25 مدرس مساعد  ناهد خمٌس محمد أحمد  69

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. ناهد شوكت أبوالمجد عبدالعال  70

 25 أستاذ  راهٌمأ.د. نبٌلة طه أحمد إب  71

 25 مدرس  د. نعمة ممدوح مصطفى محمد  72

 25 معٌد  نور اإلٌمان حسن على محمد  73

 25 معٌد  نورا السٌد اسماعٌل ابراهٌم  74

 25 معٌد  نورا محمد مهدى سٌد  75

 25 مدرس  د. نورة عبدالحمٌد زكى حمادة  76

 25 أستاذ  أ.د. هالة رمزى ٌوسف المنٌاوى  77

 25 أستاذ مساعد  أ.م.د. هالة محمد غانم أحمد  78

 25 مدرس  د. هبه عبدالغنى محمد قطب  79

 25 مدرس  د. هبه مصطفى محمد إسماعٌل  80

 25 معٌد  هبه مصطفً علً طه  81

 25 مدرس  د. هناء محمد أحمد مصطفى  82

 25 مدرس  د. هند سٌد محمد قطب  83

 25 عٌدم  وسام محمد محمود بخٌت  84

 25 مدرس  د. وفاء رمضان احمد حمداللة  85
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 25 مدرس  د. والء حمزه إبراهٌم محمد  86 


