
 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

  

 

 أ.د/  محمد حسنين محمد ربيع 

  بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم الهندسة المدنية 

 عميداً للكلية

 14/10/2019عتباراً من إ

 

 أ.د / عماد محمد حمادة محمد أبو الدهب

 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  بكلية العلوماألستاذ بقسم الرياضيات  

 بالقيام بعمل عميد الكلية

 3/10/2019عتباراً من إ

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 هشام سليمان محمد سليمان  أ.د/  

 بكلية الصيدلة األستاذ بقسم العقاقير 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 12/10/2019 مناعتبارا 

 

 

 أ.د/ عمرو محمد سامي عبد الكريم 

  بكلية الفنون الجميلةاألستاذ بقسم الجرافيك 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 22/10/2019اعتبارا من 

 

 

 أ.د/  طارق عبد المجيد محمد سالم

 بكلية الطب األستاذ والقائم بعمل رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية  

 يل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.كبالقيام بعمل و

26/10/2019إعتبارا   

 

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ 

 

 

 أ.د/ قرني رجب محمود حميدة 

  بكلية الهندسة بحلواناألستاذ بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 22/10/2019إعتبارا من 

 

 

 

 

 

 أ.د/ نهاد عبد المنعم محمد خضر

 بكلية الفنون الجميلةاألستاذ بقسم التصوير  

 رئيساً للقسم 

 10/10/2019إعتبارا من 

 

 

 ياسر محمد محمد حسن سري  /أ.د

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم علوم الحركة الرياضية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2019 اعتباراً من

 

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 

 أ.د/  عبد الرحيم رمضان عبد الغني حنفي 

  بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم المالبس الجاهزة  

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2019اعتباراً من 

 
 

 

 أ.د/  أحمد رفعت سليمان محمد 

 بكلية التربية الفنيةاألستاذ بقسم التصميمات الزخرفية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019 اعتباراً من

 

 سمر سعيد فتح هللا صالح أ.د/ 

  بكلية الصيدلةاألستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية  

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

  22/10/2019 اعتبارا من

 

 



 

 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 أ.د/ رباب عبد المنعم خليل رضوان

 بكلية الصيدلة األستاذ بقسم العقاقير  

 رئيس القسم. بالقيام بعمل

 22/10/2019اعتباراً من 

 

 

 أ.د/ نادية عبد الجواد عبد النبي الجرواني

  بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم التخطيط االجتماعي  

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2109 اعتبارا من      

 

 

 أ.د/ محمد عبد الحميد صديق عبد الحميد 

 بكلية العلوماألستاذ بقسم الرياضيات 

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019اعتباراً من           

 



 

 

 

 

 

  

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 د/ أحالم عبد العظيم مبروك محمد

 بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ المساعد بقسم االقتصاد المنزلي التربوي  

 القيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019 إعتباراً من

 

 

 أ.د/ محمد صبري محمود إبراهيم 

 بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة 

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ وجدي محمد أحمد بركات

 الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية  

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019اعتبارا من 

 



 

 

 

  

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 أ.د/ وائل إبراهيم أحمد علي

 بكلية التعليم الصناعياألستاذ بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف  

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 22/10/2019 اعتباراً من

 

 

 

 أ.د/ سحر فاروق الصادق بدر 

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم اإلعالم 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.   

 22/10/2019إعتباراً من 

 

 أ.د/ مدحت مبروك محمود زيدان 

بكلية الفنون األستاذ ورئيس قسم األثاثات واإلنشاءات المعدنية والحديدية 

 التطبيقية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2019 من اعتبارا



 

 

  

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

  

 د/ محمد رضوان خليل رضوان 

  بكلية الفنون الجميلةاألستاذ المساعد بقسم النحت 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.   

 22/10/2019اعتبارا من 

 

 د/ فدوي محمود حسن جاد 

  اآلداببكلية األستاذ المساعد بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2019 اعتباراً من

 

 أ.د/ نزيه نعمان محمد بيومي 

  بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم هندسة القوي الميكانيكية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم.

 22/10/2019إعتباراً من 



 

 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 سكرانأ.د/ وداد سيد أحمد 

 بكلية الصيدلةاألستاذ المتفرغ بقسم الصيدالنيات  

 اإلشراف علي القسم. 

 3/10/2019اعتبارا من 

 

 د/ حمدي أبو النور السيد عويس

 بكلية الحقوقاألستاذ المساعد بقسم القانون العام  

 باإلشراف علي القسم. 

 22/10/2019 اعتباراً من 

 

 

 الصغيرأ.د/ حسام الدين عبد الغني محمد 

 بكلية الحقوقاألستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري  

 باإلشراف علي القسم. 

 22/10/2019إعتباراً من 


