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 ميسون محمد قطب عبد العال.د/ أ

  بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم اإلعالن  

 عميداً للكلية

 8/8/2018اعتباراً من 

 

 أ.د/ صفاء صالح إسماعيل عبد العال 

  بكلية التمريضاألستاذ ورئيس قسم تمريض األطفال 

 عميداً للكلية

 18/8/2018اعتباراً من 

 

 

 نبيل عبد السالم محمد جمعة  أ.د/ 

 بكلية التربية الفنية األستاذ بقسم النقد والتذوق الفني 

 والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 القيام بعمل عميد الكلية 

 1/8/2018اعتباراً من 
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 أسامة عز الدين إمام علي أ.د/ 

 ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  بكلية الحاسبات والمعلوماتاألستاذ 

 القيام بعمل عميد الكلية.

  1/8/2018اعتباراً من

 

 

 

 

 أ.د/ محسن سيد أحمد مرسي 

  بكلية التربية الموسيقيةاألستاذ 

 القيام بعمل عميد الكلية

 27/8/2018اعتباراً من

 

 

 

 

 ميرفت محمد سالم محمد  أ.د/

  بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ  

 القيام بعمل عميد الكلية

 29/8/2018اعتباراً من
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 أ.د/ محمد فؤاد محمود محمد حبيب  

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم تدريب الرياضات األساسية 

 القيام بعمل عميد الكلية  

 29/8/2018اعتباراً من

 

 

 أ.د/ نشأت نبيل محمد الوكيل 

  بكلية التجارةاألستاذ بقسم االقتصاد والتجارة الخارجية 

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

 29/8/2018اعتباراً من

 

 

 أ.د/ محمد كمال عبد الرحمن عبد هللا 

  بكلية الهندسة بحلواناألستاذ بقسم هندسة القوي واألالت الكهربائية 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 12/8/2018اعتبارا من 
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 أ.د/ محمد عبد هللا أحمد محمد

 الموسيقيةبكلية التربية األستاذ ورئيس قسم النظريات والتأليف  

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 29/8/2018اعتباراً من

 

 

 أ.د/ حمدي محمد إبراهيم منصور

  بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم خدمة الفرد  

 رئيساً للقسم

 6/8/2018اعتبارا من 

 

 

 

   أ.د/ أمل جمال الدين محمد عياد إبراهيم 

 بكلية التربية الموسيقية األستاذ بقسم الموسيقي العربية 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 29/8/2018اعتباراً من
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 أ.د/ نبيل محمد بهجت عبد الفتاح محمد

 بكلية اآلداب األستاذ بقسم علوم المسرح  

 رئيساً للقسم

 11/8/2018اعتباراً من 

 

 

 

 أ.د/ صالح خليل إبراهيم سالم

 بكلية اآلداب األستاذ بقسم التاريخ  

 رئيساً للقسم

 13/8/2018اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ أماني محمد محمد السيد حمودة 

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم المكتبات والمعلومات 

 رئيساً للقسم 

 13/8/2018اعتبارا من 
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 أ.د/ زكنية عبد القادر خليل عبد القادر

  الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم مجاالت  

 رئيساً للقسمسيادتها جدد تعيين ت

 1/8/2018اعتباراً من 

 


