
 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ فاطمة عبد القادر محمد محرم 

  بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم العقاقير 

 كيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةتجديد  تعيين  سيادتها  و

 13/12/2020 اعتبارا من

 

 أ.د/ محمد عبد الحميد صديق عبد الحميد 

  بكلية العلوماألستاذ بقسم الرياضيات 

 رئيساً للقسم

 18/5/2020 اعتبارا من

 

 أ.د/ أحمد مسلم سميح منازع  

 بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم الهندسة المدنية 

 رئيساً للقسم 

 18/5/2020 اعتبارا من



 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ نزيه نعمان محمد بيومي 

  بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم هندسة القوي الميكانيكية 

 رئيساً للقسم

 18/5/2020 اعتبارا من

 

 

 أ.د/ أيمن البدري موريس أبو الخير

  بكلية العلوماألستاذ بقسم الجيولوجيا  

 رئيساً للقسم

 18/5/2020 اعتبارا من

 

 أ.د/ محمد صبري محمود إبراهيم  

 بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 رئيساً للقسم 

 18/5/2020اعتبارا من

 



 

 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ ياسر محمد محمد حسن سري

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم علوم الحركة الرياضية  

 رئيساً للقسم 

 18/5/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ سحر فاروق الصادق بدر

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم اإلعالم  

 رئيساً للقسم 

 18/5/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ نادية عبد الجواد عبد النبي الجرواني 

  بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم التخطيط االجتماعي  

 رئيساً للقسم

 18/5/2020اعتبارا من 



 

 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ إيمان رفعت السعيد محمود

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم الترويح الرياضي  

 رئيساً للقسم 

 18/5/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ عبير سيد محمود إبراهيم 

  بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف 

 رئيساً للقسم

 18/5/2020 اعتبارا من

 

 أ.د/ مها محمد إمام أحمد الحلبي 

  بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم التصميم الداخلي واألثاث  

 رئيساً للقسم

 5/2020/ 18اعتبارا من



 

 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ أحمد رفعت سليمان محمد

 بكلية التربية الفنية األستاذ بقسم التصميمات الزخرفية  

 رئيساً للقسم

 18/5/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ هند سليمان علي حسن

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم علم النفس واالجتماع والتقويم الرياضي  

 رئيساً للقسم

 18/5/2020 اعتبارا من

 

 محمود زيدانأ.د/ مدحت مبروك 

  بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم األثاثات  واإلنشاءات المعدنية والحديدية  

 رئيساً للقسمسيادته تعيين  تجديد

 1/9/2019اعتباراً من 

 



 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ عبد الرحيم رمضان عبد الغني حنفي

  الفنون التطبيقيةبكلية األستاذ بقسم المالبس الجاهزة  

 رئيساً للقسمسيادته تعيين  تجديد

 9/10/2019اعتباراً من 

 

 أ.د/ نهلة أسامة أمين نصار

   بكلية السياحة والفنادقاألستاذ بقسم الدراسات السياحية  

 رئيساً للقسمسيادتها  تعيين  تجديد

 23/12/2019اعتباراً من 

 

 د/ محمد شريف رسالن 

إستشاري مساعد جراحة المخ واألعصاب بالمعهد القومي للجهاز الحركي  

 والعصبي والمنتدب ندباً كلياً 

 للقيام بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة حلوان

 14/5/2020 اعتبارا من


