
  مذكرة
للعرض على جملس الكلية 

و التــى  1972لســنة ) 49(مــن الالئحــة التنفیذیــة لقــانون تنظــیم الجامعــات رقــم ) 27(قــًا لــنص المــادة یتطب -
التـدریس والمتخصصــین یشــكل مجلـس الكلیـة مــن بـین أعضـائه ومــن غیـرهم مـن أعضــاء هیئـة "تـنص علـى

  : "لجانًا فنیة لبحث الموضوعات التى تدخل فى إختصاصه
 
  رئیساً         .محمد إبراهیم محمود سلطان/ د.أ -1
  عضواً           .جمال محمد علي/ د.أ-2
  عضواً           .مدحت شوقي طوس/ د.أ -3
  عضواً         .كامل عبد المجید قنصوة/ د.أ -4
  عضواً       .مصطفى أحمد عبد الوهاب السباعي/ د.أ -5
  عضواً         .رانیا مرسي أبو العباس/ د.م.أ -6

 
  رئیساً           .عماد سمیر محمود /د.أ -1
  عضواً         .محمد أحمد محمد الحفناوي/ د.أ -2
  عضواً           .كمال سلیمان حسن/ د.أ -3
  عضواً         .رزق عبد الحكیم عبد الحكیم/ د.أ -4
  عضواً         .حازم كمال الدین عبد العظیم/ د.أ -5
  عضواً         .عماد الدین شعبان علي/ د.أ -6

 
  رئیسًا         .صالح محمد صالح محمد/ د.أ -1
  عضواً           .عمرو محمد إبراهیم/ د.أ-2
  عضواً           .محمود عطیة بخیت/ د.أ-2
  عضواً           .أیمن عبده محمد/ د.أ -4
  عضواً           أنجي عادل متولي/ د -5
  عضواً           .رجب كامل محمد/ د.م.أ -6

 
  رئیساً       .أحمد صالح الدین محمد قراعة/ د.أ -1
  عضواً           .فؤاد رزق عبد الحكیم/ د.أ -2
  عضواً           .حامد حسین أحمد/ د.أ -3
  عضواً         .طارق فاروق عبد الصمد /د.أ-4
  عضواً           .محمود عصمت أحمد/ د.أ-5
  عضواً           .محمود فاروق صبره/ د.م.أ -6

 
  رئیساً           .عادل إبراهیم أحمد/ د.أ -1



  عضواً       .سمیر محمد محي الدین أبو شادي/ د.أ -2
  عضواً           .إیمان سید أحمد/د.أ -3
  عضواً         .حنان محمد أحمد جعیصة/ د.م.أ-4
  عضواً           .أحمد خضري محمد/ د.م.أ -5
  عضواً       .صالح عبد الجابر عبد الحافظ /د.م.أ-6

 
  رئیساً           .محمود حسن حسین/ د.أ -1
  عضواً         .محمود عبد الحلیم عبد الكریم /د.أ -2
  عضواً           .ي أحمدعبد اهللا فرغل/ د.أ -3
  عضواً           .سمر مصطفى حسین/د.أ -4
  عضواً           .یاسر حسن حامد/ د.أ -5
  عضواً         .طارق صالح الدین سید/ د.م.أ -6
بالكلیـة وفقـًا لمـا ورد األمر معروض على مجلس الكلیة برجـاء التكـرم بالموافقـة علـى تشـكیل اللجـان الفنیـة  -

  .بعالیه
  ةعميد الكلي    

  أحـمـد صـالح قـراعــة/ د.أ
 


