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)1(  :- 

 رئيسا مختار احمد احمد.أ  ١

 عضوا محمود مصطفى إبراهيم.أ  ٢

 عضوا إيمان صالح الدين على حسن.أ  ٣

 عضوا اأمل محمود زكري.أ  ٤

 عضوا نشوى سعيد مطلوب.أ  ٥

 عضوا محمود حسن السلخ.أ  ٦

 عضوا انتصار سعيد مطلوب.أ  ٧

 عضوا زينب محمود محمد.أ  ٨

 عضوا محمد السيد روبــى.أ  ٩

)2(   :- 

 عميد الكليه احمد جابر شديد.د.أ  ١

  تمعوكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المج هدير محمد بكير.د.أ  ٢

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ممدوح احمد طه.د.أ  ٣

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا رفعت محمد على.د.أ  ٤



  
      

  

العـام الجـامعي   فرع الفيوم وبدأت الدراسة بهـا اعتبـارا مـن    –بإنشاء كلية العلوم جامعة القاهرة  ١٩٩٥لسنة  ٢٣صدرالقرارالجمهوري رقم 
٩٥/١٩٩٦  

  .  األربعة الدراسية الفرقطالب وطالبه فى )  ٩٣٨  (م  ٢٠١٢/٢٠١٣تحقين بالكليه فى العام الجامعي بلغ عدد الطالب المل* 
  .بإنشاء جامعة الفيوم لتصبح كلية العلوم احدى كليات جامعة الفيوم ١/٨/٢٠٠٥) ٨٤(صـدر القـرار الجمهورى رقم * 
طالب وطالبه حتى العـام  )  ٧٥٨   (عدد بالكلية المختلفةفى االقسام ) البكالوريوس(ب الذين حصلوا على الدرجة الجامعية االولىبلغ عدد الطال*

  . ٢٠١٢-٢٠٠٨ الجامعي
  .ساسيهبرامج ا ٩يبلغ عدد االقسام العلميه بالكليه ستة اقسام اساسيه بينما يبلغ عدد البرامج التعليمية التى يدرس بها الطالب عدد * 
)  ٢٥(مدرس ) ٦٨(عضو هيئة تدريس ، موزعين حسب الدرجات العلمية  ) ١١٦(يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بالكليه عدد* 

اريين مدرس متفرغ بينما يبلغ عدد االد) ١(استاذ مساعد متفرغ و) ٦( استاذ غير متفرغ و)٢( استاذ متفرغ و) ٦( و استاذ و) ١٢(واستاذ مساعد 
  .موزعين على االدارات المختلفه)  ١٦٢(بالكليه عدد

  رسالة دكتوراة )  ٣٩( رسالة ماجستير ، عدد)  ٨٥(بلغ عدد درجات الماجستير والدكتوراة التى تم منحها من الكليه عدد* 



التدريس والهيئة المعاونه واالداريين بكـل   فازت الكليه اخيرا بمشروع التطويرالمستمر والتأهيل الى االعتماد والذى يعمل به كل اعضاء هيئة* 
لتصبح الكلية من اوائل كليات العلوم التـى   ٢٠١١-٢٠١٠جهد واجتهاد من اجل تأهيل الكلية للتقدم للحصول على االعتماد فى خالل العام الحالى 

  .تحصل على االعتماد
 

  

       
 

    يابعبد الفتاح محمود الشر ش.د.أ -١

  ). ٢٠٠١حتى مايو   ١٩٩٥:من عام(                                   

  كمال احمد حسن ديب     .د.أ-٢

  ).٣١/٧/٢٠٠٦ -١/٨/٢٠٠١من  (                                   

  محمد نبيل محمد يس     . د.أ -٣

  )١٥/٩/٢٠١٠- ١/٨/٢٠٠٦من (                                   
  
  )اآلنوحتى  ١٦/١٠/٢٠١٠من (احمد جابر شديد          . د.أ -٤

  



   
  

  .تقديم برامج دراسية متخصصة في مختلف العلوم األساسية والتطبيقية تلبى احتياجات الوطن القومية واإلقليمية -١
 .مع احتياجات الوطنإعداد الخريجين المتخصصين في دراسات العلوم األساسية بتخصصاتها المختلفة بما يتناسب  -٢

 .تأهيل الطالب علمياً لزيادة فرص عملهم في الشركات والمؤسسات المختلفة -٣

 .الجودة المتميزة تتزويد الخريجين بأسس المعرفة والمهارات الالزمة طبقا لمعايير أكاديمية عالية وفقًا لمتطلبا -٤

ل على الدبلومات ودرجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة بتقـديم بـرامج   في مجاالت العلوم المختلفة للحصو ثالقيام بالدراسات العليا والبحو -٥
 .ةودراسات عليا وإجراء بحوث في مجاالت العلوم النظرية والتطبيقية إلضافة الجديد إلى التقدم العلمي والعمل على تنمية الموارد الطبيعي

  . المختلفة ةوالمشاريع واالستشارات واألنشطة المهنية والصناعيقيام الكلية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل القيام بالدراسات  -٦
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   :  
  
  . قسم الكيمياء  - ١

 . قسم الفيزياء - ٢

 . قسم علم الحيوان  - ٣

 . قسم علم النبات  - ٤

 . قسم الجيولوجيا  - ٥

  . قسم الرياضيات  - ٦



 
•    

 .وخدمة المجتمع وتنمية البيئة العلميجامعة الفيوم جامعة متميزة تتسم بالجودة وفقا للمعايير القومية فى مجاالت التعليم والبحث 

•   

ــا ــتعلم بم ــتمرار ال ــداعى واس ــر االب ــى التفكي ــدرة عل ــويم والق ــلوك الق ــارات والس ــارف والمه ــا بالمع ــم خريجوه ــة يتس ــة حكومي ــوم جامع ــة الفي جامع

.والعشـــرين الحـــاديومواجهـــة تحـــديات الفـــرن    والعـــالمي والعربـــيســـوق العمـــل المحلـــى    فـــييمكـــنهم مـــن المنافســـة

ــة ا ــطة جامع ــل أنش ــزة لك ــمة ممي ــودة س ــا  الج ــيم دوره ــى تعظ ــة عل ــوم،وتحرص الجامع ــيلفي ــة  ف ــعخدم ــى المجتم ــة ف ــاركة بفعالي ــة والمش ــة البيئ وتنمي

ــ  رامجمشــروعات وبــرامج وخطــط التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة وهــى قــاطرة للتنميــة والتنــوير بــالمجتمع المحلــى لمحافظــة الفيــوم ومصــر مــن خــالل الب

   .معةالتعليمية والبحثية ومراكز الخدمات بالجا

 

•   :-  

ــة، ووضــع      ــي تحــدد مالمــح مســتقبل الجامع ــة الت ــرارات الجوهري ــة نحــو تطــوير االســتراتيجيات واتخــاذ الق ــوى الجامع ــل ق ــه ك ــن توجي ــم وف عل

  .مستقبل المنشودالخطط الالزمة إلنجاز األهداف واألغراض وحل القضايا والمشكالت التي يتطلبها الوصول إلى هذا ال



   

  
  

  سكرتارية  محمول  مكتب  داخلي  االسم
 امحد جابر شديد.د.أ

  عميد الكلية
١٠٢  ٠١٢٨٥٠٢١١١٥  ٠٨٤٦٣٣٨٤٦٢  ١٠١  

  ممدوح امحد طه               . د.أ

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

٠١٢٢٣٦٧٦٨٦٣٩ ٠٨٤٦٣٤٢٤٦٤  ٣٠٣  
٠١٠٢٠٩٤٤٠٥٥  

١٠٩  

  رفعت حممد على. د.أ

 .وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

٠١٢٢٣٦٣٤٠٦٦ ٠٨٤٦٣٤٢٤٦٤  ٣٠١  
  

١٠٩  

  هدير حممد بكري                   . د.أ

 وكيل الكلية لشئون خدمة اتمع وتنمية البيئة   

٠١٢٨٥٠٢١١١٧  ٠٨٤٦٣٧٠٠٢٤  ٣٠٢  
٠١٠٠٣٦٦٣٧٥٤  

١٠٩  

  
٠٨٤٦٣٧٠٠٢٤-٠٨٤٦٣٧٠٠٢٥            -:فاآس الكلية                           

  



  
 

        
 الجودةوحدة ضمانمدير

  هدير محمد بكير. د.أ

٠١٠٠٣٦٦٣٧٥٤ ٠٨٤٦٣٧٠٠٢٤ ٣٠١  

 مدير إدارة الكلية

  مختار احمد احمد. أ

٠١١١٨٩٩١٨٨٠ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ١٠٧  

  ميد الكليةمدير مكتب ع

 محمود مصطفى إبراهيم.أ

٠١٠٠٦٢٣٦١٠٥ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ١٠١  

  الوكالء والعالقات العامة بمدير مكت

 إيمان صالح الدين على.أ

٠١٠٩٣٢٢١٠٠٥ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ١٠٩  

  مديرة رعاية الشباب

  مرقت سمير لبيق. أ

٠١٢٢٣٥٩٥٠٨٤ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ٢٠٨  

  

  

  مديرة الدراسات العليا

 مرقت وليم.أ

٠١٠٠٦٦٣٩٧٣٠ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ١٠٨  

  ٠١٠٦١٥٢٣٤٤٤ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ٢٢٧  مدير شئون الطالب

   



  طارق عبد اهللا. أ

  مديرة الخريجين

 صباح عبد اللطيف.أ

٠١٠٦٦١٦٤١٦٧ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ٣٣٣  

  مديرة الشئون المالية

 منى عبد التواب.أ

٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ٢٠١ - 

  الخزينة

 خالد عبد الكريم.أ

٠١٢٢٥٥٤٠٦٧٥ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ٣٠٦  

  مدير المشتريات

 ممدوح عبد الحكم فارس.أ

٠١٠٦١٦٦٣٧٦٠ ٠٨٤٦٣٤٤٢٦٤ ١٠٥  

  



  
  
  
  

    محمول    داخلي  االسم  م
  حممود صربي حممد سيف. د.أ  - ١

  قائم بعمل رئيس قسم الرياضيات
٠١٠٠٥٣٤٠٩٧٤  ٢٠٨ 

  إيهاب معاذ أبوة زيد. د  - ٢
  )علم احليوان ( رئيس قسم 

٠١١١٤٥٤٨٠٤٠  ٤١١  

  مد محديسها حم. د.أ  - ٣

 )الكيمياء(رئيس قسم

٠١٠٠٦٣٣٨٧٦١  ٢٠٧  

  صالح حمروس السيد امحد. د.أ  - ٤

 .رئيس قسم الفيزياء 

٠١٠٠٥٣٦٦٢٦٠  ٢١٢  

  رفعت حممد على. د.أ  - ٥

 قائم بعمل رئيس قسم النبات

  ٠١٢٢٣٦٣٤٠٦٦  
 

  حممد عبد الفتاح عبد السالم. د..أ  - ٦

 رئيس قسم اجليولوجيا

  ٠١٠٠١١٨٩٩٦٤ 

   



  

          



   
  

  م
  

رقم   العنوان  الوظيفة  االسم             
تليفون  
  العمل 

رقم   االميل  موبيل
الغر
  فة

شارع بدر ان الدور الثامن  ٢مدينة نصر املنطق السادسة   أستاذ متفرغ  كمال أمحد حسن ديب/ د.أ  ١
 ١٧شقة 

٠١٠١٠٥٠٩٦٨٢  ٠٢٢٧٢٨٦١٢ kad00@fayoum.edu.eg  ٢٠٨  

أستاذ مساعد   حممود صربي حممد سيف. د  ٢
 متفرغ

  ٥١١  msm08@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٥٣٤٠٩٧٤ ٠٨٤٦٣٤٠٥٧١  الفيوم - أبشواي 

    mem01@fayoum.edu.eg ٠١٢٢٣٧٨٦٩٠١ ٠٢٣١٤٦٦٨ سالم الكتب كاتشارع الشريف شارع ال٣٠ أستاذ مساعد حممد عزت حممد حممد. د  ٣

   Snm00@fayoum.edu.eg  ------ ٦٣٣٨٦٢٢ ٣شقة٢مساكن احملافظة بكيمان فارس عمارة-الفيوم مدر س سالمة نادى حممد ديب. د  ٤

    mmf03@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٠٤٣٤٤٦٨ ٠٢٣٣٧٧٩٠٤٤ اهلرم-استثماري الرماية ١٧٨معمارة رق مدر س مدحت حممد فؤاد حسن. د  ٥

   Asa00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٤٣٣٤١٥٢  ٣كز حجر رقممدينة نصر املنطقة التاسعة شارع مر مدر س عصام بسيوىن أمحد.د  ٦

  ٥١٣  aes03@fayoum.edu.eg ٠١٢٢٤٠١١٧٠٧ ٠٢٣٣٧٠٤٣٨ الدقي-شارع الطوجبي ٦ مدر س عائشة عيسوى السيد شعالن. د   ٧

  ٥٠٤ Zaa00@fayoum.edu.eg ٠١٢٢١٦٤٨٤٥٦ ٦٣٤٣٠٩٩ الفيوم)١٩(تقسيم احملافظة قطعة  مدر س دعبد احلميزينب عياد. د  ٨

    fam04@fayoum.edu.eg ٠١١١٩١٢٠٤٦٣ ٠٢٣٣٠١٢٤٤ شارع موقف اجلسر بطاس الظاهر٨ مدر س فاطمة عبد العزيز أمحد مصباح. د  ٩

  Ismaeil.kind@yahoo.com  ------ ٦٣٤٣١١١٥٤ ٣شقة١٦٢مساكن التعاونيات عمارة مدر س حفينرعبد الظاهإمساعيل. د ١٠

    bma00@fayoum.edu.eg ٠١٢٨٤١٨٠٣٥٢ ٠٢٦٣٣٦٢٩٥ ش السيدة زينباملسلة مدر س عبد اهللاحممد حسنبتينة.د ١١

                                                                        مدر س جلهوم عبد الغىننصر السيد . د ١٢



  ٥٠٤ Nsa00@fayoum.edu.eg ٠١٢٢١٦٤٨٤٨٣ ٦٣٥٨٣٥٧ عبد ربه/ندس مرتل داملسلة شارع النبوي امله مدر س زعبد العزينبيلة سيد.د ١٣

    أمحد منصور جيالىن. د ١٤

     األمني زعبد العزيحممد . د ١٥

    حممد أمحد عبدالباقى. د ١٦

     حسني عكاشة حممد. د ١٧

    fmh01@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٣٤٦٤٠٨٠١٢٨٨٦٠٠٩٣٨ سن مرتل احلاج حسنحي اجلامعة شارع مصطفي ح مدر س فتحي حممد حافظ.د ١٨

   Abe00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٢٤٣٢٦٣ ٠٢٧٢٢٠٩٠٤ البحرية رشيد شارع مسجد أبو عثمان مدر س خليل إبراهيممعبد املنع. د ١٩

   madaery@yahoo.com ٠١٠٦٤٢٥٢٧٢٥ ٦٣٤٨٠٤٠ ٤مدخل ب شقة٣عمارة –يوم مساكن املشتل الف مدر س مصطفى الدرديرى أمحد. . د ٢٠

   Eds00@fayoum.edu.eg  ------- ٠٨٤٦٣٥٢٠٥٦ ٢٨شقة٣الفيوم غرب التعاونيات عمارة مدر س عيد سيد كامل.د ٢١

   Msr00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٣٤٣٢٨٥٠١٠٠٨٤٤١٨١١شارع العجماوي جبوار مسجد العجماوياحلوا مت–الفيوم مدر س مصطفى رمضان امحد سكران. د ٢٢

                                                                        مدر س  حسن يوسف حممد. د ٢٣

    mms06@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٣١٤٨٣٠٠١٠٠٣١٠٩١١٦ شارع مزلقان كيمان فارس ٧كيمان فارس –الفيوم مدر س حممود حممد الصويف علي. د ٢٤

عبد كامل  معبد احلليمجال . د ٢٥
 يالباق

    gak00@fayoum.edu.eg ٠١٢٨٠٨٠٦٩٦٩ ٠٨٢٢٥١٥٣١  بين سويف –الو اسطي  –قمن الروس  مدر س

    mas06@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٨٩٣١٠٣ --- املنيا مدر س السيد عمرمعبد احلليحممد. د ٢٦

  ٥١٥ Bdr00@fayoum.edu.eg  ----٠٨٢٢٢٤٥٥٤٣ أهناسيا اخلضرة –بين سويف  مدر س سيد حممدنبدر الدي.د ٢٧

   Asm00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٥٥٠٣٨٦٠١٠٠٥٧١٠٥٣٣ فيدمني –الفيوم  مدر س معبد السالأسامة حممد. د ٢٨

إبراهيم عبد الرمحن مصطفى . ا ٢٩
 العشريى

   Mar00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦١٩٤٣١٣٦ ٦٧٩٠٣٤٠  أطسا  –الفيوم  مدر س مساعد



    ars00@fayoum.edu.eg  ---------- ----- ------ مدر س مساعد شافعيبعبد التواأمحد روىب. أ ٣٠

    tms00@fayoum.edu.eg ٠٢٤٤٦٢٨٩٦١٠١٠٠٥٠٩١٧٥٥ القليوبية-اخلانكة –سندوة مدر س مساعد امحدسعوديتامر حممد. ا ٣١

   Tms00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٦٥٥٥٤٤ ------ -------- مدر س مساعد هبه حممد حممد رزق.أ ٣٢

    ams03@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٦١٠٩٦٥٠١٠٠٣٣٥٣٧٨٤ طامية–الفيوم  ش يوليو٢٣  مدر س مساعد امحد حممد سيد عبد التواب. أ ٣٣

    kra00@fayoum.edu.eg --------  ------ -------- مدر س مساعد خدجية رضا عبده حممد. أ ٣٤

    mra01@fayoum.edu.eg --------  ------ -------- معيد ممدوح ربيع السيد عبد اجلواد.أ ٣٥

    rrm00@fayoum.edu.eg ٠٢٣٩٨١٠٤١١٠١٠٠٦٦٨١٤٠٢ الطوابق فيصل اجليزة معيد رمضان حممود حممدرامي. أ ٣٦

   afs00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٣٧١٥٦٣٤ ----- الفيوم التطبيقنيعمارة معيد امحد فكري سراج ابوبكر. أ ٣٧

    mab02@fayoum.edu.eg    معيد بسيوىنحممود عبد اهللا رمضان. أ ٣٨

    aaa18@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٥٠٠٦٠٣٠١٠٩٥٠٩٥٥١٦ اطسا الفيوم–سيف ابوجندير .م  معيد دعبد احلميزعبد العزيعادل. أ ٣٩

    agg00@fayoum.edu.eg --------  ------ -------- معيد أمحد مجال محيدة إبراهيم غالب. أ ٤٠

    mgr00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٤٧٣٢٦٧٠١٠٦١١٩٧٢٥٥ اطسا الفيوم–الغرق حبري  معيد حممد غالب ربيع سيف. أ ٤١

   Ham00@fayoum.edu.eg --------  ------ -------- معيدة هبة عالم حممد عالم.أ ٤٢

  



  
   



   
رقم 
 الغرفة

االميل الموبيل  تليفون
 المنزل

الوظيفة المراسلة عنوان االسم  م

 sms05@fayoum.edu.eg 0112898472 022661307 ش توبار الظوغلي القاهرة١٣ رئيسوأستاذ

 القسم

احمدالسيدمحروسصالح.د  1 

٢٢٢ Afm00@fayoum.edu.eg 01005396956 023385037 شارع السودان المهندسين١٤٢ متفرغأستاذ اهللاعبدحسينمحمدعفاف.د.أ  2 

٣٠٣ stm00@fayoum.edu.eg شارع بنها خلف قاعة سيد١٩ ٠٢٣٥٦٢٤٤٨٠ ٠١٢٨٢٠٠٨٧٤٠

الهرم -درويش   

أستاذ حسنمحمدطهسيد.د.أ 3 

٣٠٠ gsa02@fayoum.edu.eg 01002317643 023837463 حي–شارع رياض ترك٢٥٩٢

اكتوبر٦-٨مجاورة ٢  

سعيدأحمدصبحيجمال.د.أ أستاذ متفرغ  4 

 gma@fayoum.edu.eg 01112898472 نصر–شارع النادي الرياضي٥٧ ٠٢٢٧٠٥٥٨٦٨

الجيزة - الدين أول الهرم   

مساعدتاذأس . عطيةعلىعطيةجمال.د  5 

 Hbr00@fayoum.edu.eg 01003733372 022661307 مصر للتعمير شيراتون هليوبوس

١٣شقة  ٢٧منطقة أولى عمارة   

مساعدأستاذ عطا اهللارجبصبحي.د   6 

 Abd00@fayoum.edu.eg 01001290162 022716408 مدنية نصر-ش حسن مأمون٧ مساعدأستاذ

 متفرغ

باشامحمدالمحسنعبد.د  7 

 Tad00@fayoum.edu.eg 0100045370 0846333035  ٤مدخل شقة  ٢٤المشتل الجديد عمارة مساعدأستاذ حنفيحنفيالمجيدعبدطه.د   8 

 ash02@fayoum.edu.eg 0122667805 0846355955  مساعدأستاذ حسنجمعهصبريعرفه.د   9 



 Hnm00@fayoum.edu.eg 01101426512 024518390 شارع جسر السويس القاهرة٩٦ مساعدأستاذ حنفيمصطفيحنفي.د   10 

 Myf00@fayoum.edu.eg ٢٢٤٢٦قطعه ٨مجاروه ٢حي ٠٢٣٨٣٦٥٥٧٦ ٠١١٤٣٧١٧٤٧١

 أكتوبر

مساعدأستاذ الزياتفرجيوسفمحمد   11 

٢١٢ Ngr00@fayoum.edu.eg 01005366260 023306936 مساكن أعضاء هيئة التدريس-

١جامعة القاهرة عمارة   

مساعدأستاذ احمدسيدراشدنجالء.د   12 

 ssa06@fayoum.edu.eg 0122667805 0846355955  مساعدأستاذ علىجودةالسيدسمية.د  14 

 yye00@fayoum.edu.eg 01062706130 0239123329 هـ ش احمد انس حلوان٣٧ أستاذ مساعد محمدعبيديوسفياسر.د   15 

 Hak00@fayoum.edu.eg 01001606959 شارع احمد عرابي المهندسين٧ 023468584

٣٣شقة   

مدرس مرعيمحمدخيريهالة.د 16 

٢١٣ Fae00@fayoum.edu.eg 01004535370 027344338 ش٢٤كوبري ثروت-الجيزة

هيئة التدريسأعضاء   

محمداللطيفعبدفاطمة.د مدرس 18 

 ahd00@fayoum.edu.eg 01229691698 022965754 ٦شارع الجبار متفرع من شارع٢

 أكتوبر جسر السويس

الدسوقيحمديحاتمحمدأ.د مدرس  19 

العظيمعبدسليمانسامية.د مدرس إعارة  ٢٠ 

إعارة إبراهيمأحمدالسيدعزة.د مدرس ٢١ 

 tam03@fayoum.edu.eg ٠١٠٩٧١١٠٠٣٩ ------ ------- السيدمحمدأحمدطارق.د مدرس ٢٢ 

 
 
٢١٣ 

Abr00@fayoum.edu.eg 01286712116 082321502 شارع٣ عبد الحكيم مجاور بنى 

سويف الجديدة بجوار جامع 

 االباصيرى

طناسملكإبراهيمعبير.د مدرس  23 

  ٠١١٢٠٣٣٩٩٥٢ جمعهسعدأحمد.د مدرس   ٢٤ 



إعارة صابرسوزان.د مدرس ٢٥ 

 ٠١٠٦٠٢٢٢٦٩٤ غانممصطفىحسينأشرف.د مدرس   ٢٦ 

 Yma00@fayoum.edu.eg 01006802967   مساعدمدرس محمدالقويعبدمحمدياسر. أ  27 

 ala00@fayoum.edu.eg 01003910174 050279655  الدقهلية -ولقاس مساعدمدرس الفتاحعبدلطفيأحمد.أ  28 

 ams06@fayoum.edu.eg 01062582781 0846791437 اجردو-مركز اطسا-الفيوم لعبدا لعاالسيدمحمــدعادل.أ مدرس   29 

بعثة خارجية مساعدمدرس الوهابعبدحمديالوهابعبد.أ    

بعثة خارجية مساعدمدرس الحفيظعبدربيعدمحمو.أ   

 mam13@fayoum.edu.eg 01004814513 0846377872  مساعدمدرس محمدمحمودعطيةمحمد.أ   32 

 Tra00@fayoum.edu.eg 01009095310 08462841 الباسطعبدالنبيعبدطروب. أ مدرس الفيوم  33 

قطبمحمدشعبانعامر.أ مدرس بعثة خارجية  

 Amh00@fayoum.edu.eg 01007254329 0846302618 باغوص–ش خالد ابن الوليد١٧

الفيوم -  

الفضلأبوحسنمحرمعزة.أ مدرس  35 

 hms02@fayoum.edu.eg 01002255117 0473285942 كفر الشيخ سيد مغازى مدرس مساعد الشرقاويعلىمحمدنيها.أ  36 

 mmh05@fayoum.edu.eg 01112255117 0225588415  القاهرة -حلوان مدرس مساعد محمدحنفيمحمدمحمود.أ  37 

 rma04@fayoum.edu.eg 01003639240 0846305526   هالحاد ق  -الفيوم أيوبمصطفيريهام.أ مدرس مساعد  38 

تجنيـــــــــــــــــــــــد محمد الفضيل عبد شعبان أحمد. أ معيد   

 fam05@fayoum.edu.eg 01003561183 0846590331 الحمديه-مركز اطسا-الفيوم دمحمأحمدفيروز.أ معيد 40 

 hsh02@fayoum.edu.eg 01002093396 0846597497 الفيوم طامية حامدسيدحمدان.أ مدرس مساعد 41 



 gma01@fayoum.edu.eg 01144064912 08465702 الفيوم طامية الحميدعبدمودمحجمعة.أ مدرس مساعد 42 

 shm03@fayoum.edu.eg 01001653885 05012236861 ش محمود حسنين عبد السالم٣٠

المنصورة ٤٥عارف شقة   

المالمحمدحازمسالي.أ معيد 43 

 Adf00@fayoum.edu.eg 01221713176  الفيوم-اطسا  –تطون معبد المنعحيفتعادل.أ معيد 44 

 
 

amk03@fayoum.edu.eg 01002074616 سنهور القبلية–سنورس –الفيوم ٠٨٤٦٥٧٠٠٦٢ معيد قطبمتوليأالء.أ  

 

45 

 yak00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٥٨٧٠٢٨ معيده  ياسمين عادل الكيالنى ٤٦ 

 was01@fayoum.edu.eg ٠١١١١٩٣٠٥٨٣ معيده  والء احمد محمود شوباك ٤٧ 

  
  
 
  



   
  



   
رقم تليفون    العنوان  الوظيفة  االسم  م

  العمل
رقم   االميل  موبيل

  الغرفة
  ٢١٨  aie01@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٠٦٤٢٨٢ ٠٨٤٦٣٣٧٥٨٦ حورس أمام كلية الزراعةشارع٨ أستاذ متفرغ عبدالنبى  إبراهيم عيسوى/ د .أ  ١

مساكن المبعوثين جامعة القاهرة أمامأستاذ غير  متفرغ صبرةىبرى عبدا لغن/ د.أ  ٢

  ١٧مستشفي بوالق عمارة 
٠١٠٠١١٧٨٧٧٧ ٠٢٣٣٣٠٣٩٠١ bas01@fayoum.edu.eg  ٢٠٢  

  ٢١٩  aam11@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٥٨٢٢٩٠ ٠٢٣٣٨٥٦١٤٢ الهرم-الكوم الخضر –شارع نعمة اهللا٢٠ أستاذ متفرغمحمدمعبدا لسالمعبدا لمنع/ د .أ  ٣

 اعــــــــــارة نيسمير مصطفى حسن المد/ د .أ  ٤

  ٢٢١  ayk00@fayoum.edu.eg ٠١٢٢١٦٤٨٤٦٦ ٠٨٤٦٣٠٠٧٧٠ الفيوم-برج أمام مستشفي التحير أستاذ أحمد يوسف القاضي/ د.أ  ٥

 اعــــــــــارة محمد أحمدىحسن عبدا لح/ د .أ  ٦

  ٢٠٧  mat00@fayoum.edu.eg ٠١٢٢٣٧٦٨٧٣٩ ٠٣٥٤٨٥٠٧٩ اإلسكندرية –ش أحمد تيسير ميامي  ٤٧ أستاذ ممدوح أحمد محمد طة/ د .أ  ٧

 ٠٨٤٦٣٠٠٧٧٠٠١٢٨٥٠٢١١١٧ الفيوم-برج أمام مستشفي التحير أستاذ هدير محمد محمد الشحات/ د .أ  ٨

٠١٠٠٦٣٣٦٧٥٤  

hmb00@fayoum.edu.eg    

أ شارع  خاتم٢٧–الجيزةأستاذ مساعد متفرغ جمال حسن تمام / د   ٩

  المرسلين

٠١٢٢١٠٨٩٩٨٣ ٠٢٧٧٤١١١١  
Ght00@fayoum.edu.eg 

٢١٩  

المسلة ش عبيد الجواد محمد علي–الفيوم أستاذ فتحيه قرني محمد طاهر/ د  ١٠

  ش النبوي المهندس 
٠٨٤٦٣٥٨٧٥١٠١٢٢٧٩٦٧٤٨٣ fkt00@fayoum.edu.eg    

 اعــــــــــارة سالمزعالء الدين عبد العزي/ د  ١١

  ٢٢٠  nhh01@fayoum.edu.eg  ٠٢٢٤٨٤٧٠٤٢٠١٠٠١٦٨٦٢٣٠٥حدائق–ش الشيخ حسن األبياري٧ أستاذ نادية هالل يحيى هالل/ د  ١٢



 ٠١١١٠٠٦١٨٣٥ القبة القاهرة
 اعــــــــــارة عبير سعيد إبراهيم عبدالنبى/ د  ١٣

منطقة السد شقة –ش يوسف عباس  ٥الصحفيين  أستاذ نجوى برهام برهام/ د  ١٤

  مدخل ب مدينة نصر ٢١
٠١٢٨٣٦٧٧٧٥١ ٠٢٤٠٢٤٠٢٦  nbb00@fayoum.edu.eg  ٢٢٠  

ش مصطفي حلمي السبع١٥ أستاذ سها محمد حمدي/ د  ١٥

  عمارات مصر الجديدة 

٠١٠٠٦٣٣٨٧٦١ ٠٢٢٦٦٤٥٢٣  smh00@fayoum.edu.eg    

    ams12@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠١١١٣٣٨٢  الهرم-ام حدائق األهر٦٧ دأستاذ مساع أيمن محمد صالح يوسف/ د  ١٦

  ٢١٠ saa09@fayoum.edu.eg  ٠٨٤٦٣٣٩٠٩٨٠١٠٠٥٧٩٣٥٠٨ ١٢مدخل أ شقة ٣٤المشتل الجديد عمارة  أستاذ مساعد محمدمصالح عبد العلي/ د  ١٧

شقة٣مساكن المشتل عمارة رقم–الفيوم أستاذ مساعد محمد محمد الربيعي/ د  ١٨

٦ 
٦٣٥٤٠٤٩٠٨٤٠١٠٠٦٥٤٤٧٦٦  mmr01@fayoum.edu.eg  ١٠٤  

ش القاضي كمال الدين مساكن٢٤ مدرس برمضان معوض عبدا لمطل/ د  ١٩

 التعاونيات بالفيوم
٠٨٤٦٣٠٢٦٠٦٠١٠٠٢٨٦٩٣٩٤  Ramadan1955@yahoo.com  

ش مصطفي حسن شرق االستاد٢ مدرس دعادل محمد عبد الجوا/ د  ٢٠

  الرياضي بالفيوم

٠٨٤٦٣٧١٦٣٩٠١٠٦٣٥٣٠٧٤٤   
AMA00@fayoum.edu.eg 

  

هشام السيد محمد إبراهيم/ د  ٢١

 الفقى 
   Ham00@fayoum.edu.eg  ٠٥٥٢٣٥٤٦٨٤٠١٢٢٧٢٣٦٨٧٢ الزقازيق-شارع األيمان القومية ٥ مدرس

    skm00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٦١٥٧٦٥ ٠٢٣١٣٢١١١ شارع إسماعيل اباتظة القاهرة٢٤ مدرس صبري خليل محمد/ د  ٢٢

ش عبد اهللا محمود ش الملكة نزل الشباب٢ مدرس رانيا جابر محمد خليل/ د  ٢٣

  الجيزة  –الهرم  فيصل–
٠١٠٠١٦٤٣٤٦٠ ٠٢٥٧٠٩٢٣٢ rgm00@fayoum.edu.eg    

    eak00@fayoum.edu.eg ٠٢٤٨٢٤٣٩٦٨٠١٠٠٨٨٠٤٩٧٥ ش العشرى شبرا الخيمة١١١ مدرس إيهاب على دريس/ د  ٢٤

    aae01@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٦٨٠٣٨٧٩ ٠٨٤٦٣٣٧٥٨٦-شارع حورس أمام كلية الزراعة٨ مدرسعبدالنبى إبراهيمعمرو/ د  ٢٥



 الفيوم عيسوى 

  ٢٠٧  waa00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٨٨٠٩٠٥٨ ------ الهرم -ش الزعيم زغلول ١٠ مدرس أحمد عرفةدوائل عبد الجي/ د  ٢٦

 مهمة علمية حمادة محمد محمد إبراهيم/ د  ٢٧

    sma13@fayoum.edu.eg ٠١١١١٦٠٩٣٩٢ ----- ش فخري رستم العمرانية الهرم7 مدرس سامي محمد عبد العظيم/ د ٢٨

    mgb00@fayoum.edu.eg ------- ٠٢٥٨٧٣٥٥٠ ش محمود سيد ترسا الهرم٢ مدرس بدريمحمد جمعة علي/ د ٢٩

    mmk04@fayoum.edu.eg ٠١١٤٦١٩٤٢٩١ -----  الهرم-ش  الفادى١٠ مدرس مساعد محمد محمود فتح اهللا خطاب ٣٠

   Mra01@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٠٢٧٥٦٦٠  الجيزه –شارع فيصل  مدرس مساعد مسعد رجب عواد محمد ٣١

    gma03@fayoum.edu.eg ------٠٨٤٦٣٣٣٥٦١ الفيوم - ابشواي–طبهار مدرس مساعد ظغادة محمد أحمد عبد الحاف ٣٢

 منحة للحصول على الدكتوراة ي أحمدأميرة حسنى فتح ٣٣

    akk00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٣٦٦٨٣٨٠١٠٠٢٢٨٨٢٢٥ لطف اهللا الفيوم–ش الجيش مدرس مساعد أسماء كمال كامل ٣٤

    nhm00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٤٩٤١٣٥٩ ----- مركز طاميه الفيوم–معصرة الصاوى مدرس مساعد نادى هاشم محمود السيد  

    zrf00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٥٩٠٣٨١٠١٠٦٥٨٩١٠٩٠ الفيوم-عزبة مفتاح قلمشاة أطسا مدرس مساعد زينب رمضان فرج ٣٥

 الدكتوراهول علىمنحة للحص محمد رشاد محمد صابر ٣٦

    amm11@fayoum.edu.eg  ٠١١٤٩٣٨٣١١٣  ١ش ٩التعاونيات عماره  مدرس مساعد امانى محمد محمد شعبان ٣٧

   ons00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٣٣٦٧٧٣٠١١٤٥٦٦٩٠٣ العرضيش خليل يوسف ٣٣ مدرس مساعد عال نبيل سيد أحمد ٣٨

 منحة للحصول على الدكتوراة دحسام على سيد محمد عبد الصم ٣٩

    iei00@fayoum.edu.eg ٠٢١٠١٩٢٨٢٨٠١١٤٨٤١٩٦٠٦ --------------- مدرس مساعد إبراهيم عصام الدين إبراهيم ٤٠

    sra00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٤٤٩٧٩٩٢ --------- )الجباليه( سنهور البحرية  مدرس مساعد ظد الحفيسيد رياض عب ٤١

٤المجاورة ١٣الشيخ زايد الحي مدرس مساعد سحر محمد سليمان خطيب ٤٢

  ٨شقه  ٢٩عمارة 

--------- ٠١١١٤٣٣٩٥٦٠ sms07@fayoum.edu.eg    



    hay00@fayoum.edu.eg ٠١١٦٨٨١٨٠٢ ---------  اطسا الفيوم–قلمشاة مدرس مساعد يونسمحسين عبد العظي ٤٣

 منحة للحصول على الدكتوراة عالء روبى محمود سيد ٤٤

    fma01@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٥١٥٨١٠٠١٠٦١٨٩٨٤٣٧ الفيوم-طامية –قرية كفر محفوظ مدرس مساعد دة العنتابلىفاطمة محمود حمي ٤٥

  

مدخل الفيوم الجديدة يسار الكوبري معيدة سارة محمد أبو خلف ٤٦

  العلوي

٠٨٤٦٣٣٨٧٠٢٠١٠٠٤٣٩٢٩٦٥ sma09@fayoum.edu.eg    

    zma00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٥٤١٦٩٠٧ ------ الفيوم–اطسا –المحموديه معيدة الوهابدزينب محمد عب ٤٧

    Hha00@fayoum.edu.eg ٠٨٤٦٧١٠٦٩٣٠١٢٨١٧١٤٩٨٨ الفيوم–ابشواى –قرية ابوكساة معيدة حسناء حسين عبد الحليم ٤٨

   hsg02@fayoum.edu.eg ٠١١١٣٢٣١١٢٤  الفيوم–ابشواى –قرية ابوكساة معيده علىهبه السيد جودة ٤٩

   mam23@fayoum.edu.eg ٠١١٤٠٦٨٣٧٣٤  مالفيومصطفى حسن شارع خطيرى معيده منال احمد محمود عفيفى ٥٠

   sms09@fayoum.edu.eg ٠١٠١٣٧٢٤٧٧١  ممركز الفيو–اره المقطعهو معيده سمر مجدى سيد محمود ٥١

    ٠١٠٠٦٥٣٠٠٠٢   مركز سنورس–نقاليفه معيده شيماء ربيع محمد محمد ٥٢

  



      
   



   
رقم  االميل موبيل رقم تليفون المنزل  العنوان الوظيفة االسم  م

  الغرفة
    rma00@fayoum.edu.eg  ٠١٢٢٣٦٣٤٠٦٦ ٠٢٢٠٣٨٥٥٢ القاهرة –ش عيد الساحل ٢١١ أستاذ رفعت محمد علي/ د.أ  ١
أستاذ مساعد نبيل أبو القاسم أبو القاسم/ د  ٢

  تفرغم

  ٤١٠ Nae00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠١٢١٦٦٣٨ ٦٣٤٤٣٢٠ الفيوم–دار الرماد

  ٤٠٧ Rmm00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٦٥١٦٥٩٠٨ ٠٢٢١٦٥٦٢٢  قليوبية–قليوب–سنديون أستاذ مساعد رضا محمد محمد طه/ د  ٣
ش السلخانة العمومي  كفر٦٥ أستاذ مساعد محمد أنور أحمد كرم/ د  ٤

  غربية –الزيات 

٠١١١١٩٩٤١٩ ٠٤٠٢٥٥٠٢٢٩  mak04@fayoum.edu.eg    

ب ٣ش حافظ إبراهيم مج ٦٩ أستاذ مساعد ثروت السيد الدسوقي/ د  ٥

  أكتوبر ٦المتميز 

٠١١١٥٣٧٨٣٥٥ ٠٢٨٣٥١٢٧٧  tsd00@fayoum.edu.eg  ٤١٠  

 اعــــــارة هشام محمد عباس/ د  ٦
    hhf00@fayoum.edu.eg  ٠٢٣٨٦٨٣٩٠ الجيزة -الهرم –ش اسبانس٦ مدرس هشام حسنين محمد علي/ د  ٧
   hhm00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠١٦٥٨٠٠٧ ٠٤٨٣٤٢٠٢٩٥ محلة شبك –أشمون–المنوفية مدرس سامح علي أمين نصر/ د  ٨
   Ahm00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠١٠٩٨١٤٩ ٠٢٧٠٠٣٢٨٦ أكتوبر٦ – ٢شقة ٤مج ١٢الحي مدرس أشرف محمد محمد عيسي/ د  ٩
   Nfm00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٢٣٧١٦٦١ ٠٢٥١٨٧٦٠٩  القلعة –ش العيادية بجوار قسم الخليفة  ٦ مدرس نفيسة محمد جمعة/ د ١٠
    wms01@fayoum.edu.eg  ٠١٠٩٨٠٠١١٤٦   كفر سعفان–المنصورة درسم وائل محمد السيد إبراهيم/ د ١١
    hah01@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٥٢٧٥٧٧٦ ٠٨٤٦٣٥٣٦٢٦ الفيوم-١٤شقة  ٤٨التعاونيات عمارة مدرس حنان عبد اهللا سعيد/ د ١٢



  Hmm00@fayoum.edu.eg  ٠٨٤٦٣٣٣٩٠٩ الفيوم-السلخانة مدرس حنان معوض محمد خليل/ د ١٣
    rkk00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٦٥٧١٦٠٨٢  الفيوم -ابشواى–ابوكساه مدرس مساعد رشا كمال كامل رزق/ أ ١٤
    mam12@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٣٠٧٨٩٣٨   مساعدمدرس ميادة عبد السالم محمد/ أ ١٥
   Nan00@fayoum.edu.eg   باغوص-ش اإلمام محمد عبده١٣الفيوم مدرس مساعد نادرين نصحي شاكر/ أ ١٦
    ysm01@fayoum.edu.eg  ٠٨٤٦٣٤٨٤٦٦  مدرس مساعد ياسر شعبان السيد مرسي/ أ ١٧
شقة٤مساكن بنك اإلسكان والتعمير عمارة مدرس مساعد مي سيد فؤاد عبد العزيز/ أ ١٨

٢٢  

٠١٢٢٧٢٠٧٤٢١ ٠٨٤٦٣٣٠١١٦  msf00@fayoum.edu.eg    

    maa29@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٢٣٤٢٤٠٢ ٠٨٤٦٣٤١٣٨٢ ٨شقه٣٨التعاونيات عماره-الفيوم مدرس مساعد مروة عبد اللطيف أمين/ أ ١٩
    maa29@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٠٤٩٢٨٧ ٠٨٤٦٣٣٢٩٦٢  مساكن المحافظه–الفيوم مدرس مساعد غادة أحمد بدوي حمودة/ أ ٢٠
ال المحافظ بجوار بنزينهفيأمام–الفيوم مدرس مساعد يوسف عبد الباقىفاتن / أ ٢١

  التعاون

٠١٠٦٧١٣٠٧٨ ٠٨٤٦٥٧٠٣٣٨  fyl00@fayoum.edu.eg    

رانيا محمد محمود عبد/ أ ٢٢

  الجواد

دةخلف فيال المحافظ عماره حمو-الفيوم معيدة

  ٧الدور الرابع شقه 

٠١٠٠٥٥٩٤٥٩٥ ٠٨٤٦٣٥٩١٢٠  rmm00@fayoum.edu.eg    

ش الفتح–الحادقه  خلف البندر-الفيوم معيدة خلود أحمد حميدة/ أ ٢٣

  ٤منزل رقم 

٠١٠٠٩٦٩٠٧٦٩ ٠٨٤٦٣١٠٤٦٦  kah00@fayoum.edu.eg    

    mam08@fayoum.edu.eg  ٠١١١٤٧٤٢٣٣٥ ٠٨٤٦٣٠٩٥٨٤  معيدة مي علي مصطفي علي/ أ ٢٤
الدور–برج الشيماء–العبودى-الفيوم مدرس مساعد أسماء خميس أمين/ أ ٢٥

  الثاني

 ٠١٠٠٦٩٦٣٦٤٧  akr00@fayoum.edu.eg    

    aaa19@fayoum.edu.eg  ٠١١١٨٥٧٠٩٥١  فيدمين-الفيوم معيدة أسماء أحمد عدوي/ أ ٢٦
    maf02@fayoum.edu.eg  ٠١١١٤٦٢٧٢٣١  الغرق-الفيوم معيدة مروة عنتر فرج إسماعيل/ أ ٢٧



    



    
رقم التليفون   العنوانالوظيفةاالســـم م

  المنزل
رقم   االميل  موبيل

  الغرفه
  ٤١١  amg01@fayoum.edu.eg 01223515144 0238366731 أكتوبر٦ ىش كامل مرس٨م٢حى أستاذ الجندىعفاف محمد مصطفى/ د.أ ١

نهاية مجمع–شارع شرق الجون  أستاذ منصوردديهوم عبد الحمي/ د.أ ٢

 الفيوم-ابوبكر الصديق 
٠١٠٦٦٠٦٥٥٧٧ ٠٨٤٦٣٠٩٠٠٢ dab00@fayoum.edu.eg    

  ٤٠٨  khz00@fayoum.edu.eg 01223288876 ٠٢٣٩٧٤٣٨٧٠ هرام خوفو الجيزةب حدائق األ 70 أستاذ خالد حسين حسن زغلول/ د .ا ٣

أستاذ نجالء السيد رفعت إسماعيل/ د  ٤

 مساعد
  ٢٧٤ nri00@fayoum.edu.eg 01111930906 025050340 الزمالك -ش احمد صبري ١٢

أستاذ زسيد فؤاد عبد العزي/ د  ٥

مساعد 

 متفرغ

كيمان–مساكن البنك حي الجامعة٤

  فارس

٠١٠٠١٣٨٦٤٢٣ ٠٨٤٦٣٣٠١١٦ Sfa00@fayoum.edu.eg   

أستاذ محمد فاروق زكى/ د  ٦

 مساعد
 بعثـــــــــــه

أستاذ أبو العالمعادل عبد الحكي/ د  ٧

 مساعد

ارع سليم ش ٩٥القاهرة حلمية الزيتون 

 األول
٠١٠٠١٣٨١٩٨٤ ٠٢٨١٨٠١٧٣٠ aaa11@fayoum.edu.eg    

أستاذ إيهاب معاذ أبو زيد/ د  ٨

 مساعد

    ema04@fayoum.edu.eg ٠١٠١٢٠٨٥٠٠١ ٠٢٣٢١٤٨٨٧ دار السالم –شارع حمدي جودة ٢٣



أستاذ عزة على سعيد شعبان/ د  ٩

 مساعد

شارع الهلباوى متفرع من شارع المحجر٢

 الجيزة -االلى المنيب 
٠١٢٢٦٤٧٥١٦٣ ٠٢٣٣٠٦٧٣٥٢ aas09@fayoum.edu.eg  ١٥٨  

  

  ١٥٨  rtm00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٨٨٩٩٥٨٥ ٠٨٤٦٣٣٢١٥٦ الفيوم ١٤تقسيم المحافظة عمارة  مدرس رجاء طة محمد أحمد/ د ١٠

  ١٥٨  sms04@fayoum.edu.eg ٠١٢٢٧٣٠١٣٩٧ ٠٢٣٨٣٤١١٩٧ أكتوبر٦مدينة مدرس سميرة محمود محمد الصياد/ د ١١

  إعارة حانأسامة محمد محمد سر/ د ١٢

 بعثـــــــــــه مدرس محمد وسيم محمد محمد/ د ١٣
شارع ١٩الشرقية درب نجم مدرس قنديل السيد قنديل/ د ١٤

المستوصف منزل عبد المنعم العنان 

  الدور الثاني –

٠١٢٢٧٦٢٢٥٢١ ٠٥٥٣٧٦١٧٦٦ ksk00@fayoum.edu.eg  ٤٠٢  

صابح النصر المتفرع–المنصورة مدرس أحمد على قنديل/ د ١٥

  من ش مستشفى الصدر

 ٠١٠٠١٥٤٧٧٧٩ aak01@fayoum.edu.eg    

الفيوم مساكن الصوفي عمارة مدرس فمحمد عبد اللطيمعبد الكري/ د ١٧

  مدخل أ الدور الربع٧

٠١٢٢٤٩٦١٣٤٤ ٠٨٤٦٣٥٦٧٧٠ ama20@fayoum.edu.eg  ٤٠٨  

بنى سويف الواسطى ش جدة متفرع مدرس زأيمن مصطفى عبد العزي/ د ١٨

 من االبراهيميه
٠١٠٠٤٢٢٣٥٩٨ ٠٨٢٥١٥٢٧٧ ama@fayoum.edu.eg   

  

مدرس عراقي  رضوان رجب خنون  ١٩

 مساعد
حالكيمان مسكن اإلصال–الفيوم

  ٥ شقة١٠الزراعي عمارة 

 ٠١١٤٧١٠١٥٢٩ err00@fayoum.edu.eg    

مدرس  سماح ممدوح محمد فتحي  ٢٠

 مساعد
    smm01@fayoum.edu.eg ٠١٠٩٩٣٢٠٩٥٢   المعادى 

    emm05@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٦٥٣٢٤٨ ٠٨٤٦٤٤٤٣٤ ---------            مدرس إيمان محمد محمد   ٢١



مدرس مروة ثابت محمد عطوة  ٢٢

 مساعد
    mta00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٨٩١٩٦٤ ٠٨٤٦٣٦٧٦٦٧  عمارات الشرطة–الفيوم

مدرس فوزي محمد ضياء  ٢٣

 مساعد
    dfm00@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٣٢٧٩٩٦ ٠٥٠٧٩٢٤٢٩١ دقهليه-شرايين

مدرس نهى إبراهيم سعيد سالم  ٢٤

 مساعد
    nis00@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٨١٠٧٥٦ ٠٢٥٨٣٥٩٧١  ش بورسعيد الهرم٢٢

 إجازة خاصة معيدة ميادة مساعد غريب  ٢٥

  ٤٠٣  msm07@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٧٥٩٤٥٠٢ ٠٨٤٦٧٢٢١٥٥  ابشواى ابوكساة–الفيوم معيد محمد صالح محمود محمد  ٢٦

    mah00@fayoum.edu.eg ٠١١١٨٩٧٥٥٧٥   معيد محمد أحمد على هاللي  ٢٧

    hmr02@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٩٠٨١٧٨١ ٠٨٤٦٣٣١٥٨٠ مالفيوم الحوا ت معيدة هبة محمد ربيع محمد  ٢٨

    had01@fayoum.edu.eg ٠١٠٠١٠٧٣٣٨٣ ٠٨٤٦٣٥٧١٤  الفيوم منشأة لطف اهللا معيدة هبة أحمد عبد الحميد الدش  ٢٩

   messam@gmail.com ٠١٠٠٨٦١٧١٢ ٠٨٤٦٦٣٣٣٠١١ الفيوم منشأة لطف اهللا معيدة مروة عصام عبد اهللا عبد اللطيف  ٣٠

  wessamsalim@yahoo.com ٠١٠٠٦٣٣٩٩١ ٠٨٤٦٣٠٨١٨٦ الفيوم البحارى معيدة وسام سالم توفيق مصباح  ٣١

    mha07@fayoum.edu.eg ٠١١٤٠٨٠٥٥٩٤ --------- مطرطارس-سنورس معيدة مها حسين عبد الرحمن  ٣٢

   rrm01@fayoum.edu.eg ٠١٠٦٦٩٦٦٩٧٨ ------- الدالي-الفيوم معيدة رحاب رفعت مرسى  ٣٣
  



  
   



   
رقم   االميل  موبيل  رقم تليفون المنزل  العنوان  الوظيفة  االسم  م

  الغرفة
  ٣٠٢  ags00@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٥٨٥٦٥٠٥  ٠٨٤٦٣٤٢٥٩٩  ١١مدخل أ شقة  ٣٤عمارة  –المشتل  –الفيوم   أستاذ  أحمد جابر شديد/ د.أ  ١
    maa21@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠١١٨٩٩٦٤  ٠٣٣٩٢٨٣٧٤  محرم بك اإلسكندرية. شارع عرفان  ٣١  أستاذ  محمد عبد الفتاح عبد السالم/ د.أ  ٢
أستاذ   صبحي أحمد منصور هالل/ د  ٣

  مساعد

بجوار مكسيم شبين  –البحري شارع جمال عبد الناصر 

  الكوم

٠١٠٠٦٧٥٢٥٢١  ٠٤٨٦١٢٣٥٥٢١  sah04@fayoum.edu.eg    

أستاذ   محمد سعيد محمود أبو الغار/ د  ٤

  مساعد

  ٣٢٣  msa02@fayoum.edu.eg ٠١٠٠٣٧٨٣١٣٤١  ٠٤٨٦١٢٣٥٤٧١  شارع السلطان حسين ميدان الصهاريج شبين الكوم ١٢

    sma16@fayoum.edu.eg  ٠١٠٠٤٣٢٩٦٩٨  ٠٨٤٦٣٦٨٢٨٨  الفيوم –مساكن غرب التعاونيات   مدرس  سيد محمد عبد العزيز/ د  ٥
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 : سالة الكليةر   

تعمل الكلية على إعداد خريج ذو درجة عالية من الكفاءة العلمية والبحثية ذات جودة بما يحقق احتياجات 
  .سوق العمل وخدمة المجتمع مع االلتزام باألخالقيات المهنية

 
 

 : رؤية الكلية   
  .أن تحتل الكلية مكانا متميزا بين آليات العلوم المناظرة محليا وإقليميًا


